
ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 

«Εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής 

ισχύος 299,6 MW στην θέση « Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» του Δήμου Σκύρου και την 

ηλεκτρική διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς » της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ 

ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε» 

 

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

09 Φεβ 2022, 13:42 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί 

τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου.  

Ζυγογιάννη Χρυσάνθη  

09 Φεβ 2022, 13:52 

Ως κάτοικος της Ν. Σκύρου το ερώτημά μου είναι: έχουν ενημερωθεί ο Δήμος, οι κάτοικοι και 

οι αρμόδιοι φορείς για το έργο και την διαδικασία της εν λόγω διαβούλευσης;  

Γκιουζέλης Δημήτρης  

09 Φεβ 2022, 18:18 

Τεράστιο έργο για ένα τόσο μικρό νησί. Κανένας σεβασμός στο περιβάλλον (χλωρίδα πανίδα) 

Το έργο είναι δυσανάλογα μεγάλο για ένα τέτοιο χώρο. 

ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  

09 Φεβ 2022, 18:20 

Απαράδεκτο έργο! Οι Α/Γ πρόκειται να εγκατασταθουν σε προστατευόμενη περιοχή 

NATURA 2000! 

Να μην επιτραπεί άλλη καταστροφή του περιβάλλοντος 

Μανωλη Κωνσταντινα  

09 Φεβ 2022, 18:59 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί 

τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου.  

 

 

 

ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΑΝΝΑ  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευγενικοσ-ιωαννησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζυγογιάννη-χρυσάνθη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκιουζέλης-δημήτρης
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλη-κωνσταντινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φαλταϊτσ-αννα


09 Φεβ 2022, 19:47 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

Φωτεινάκης Κωνσταντίνος - Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ  

09 Φεβ 2022, 22:50 

Χωρίς να είμαστε αντίθετοι με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες θεωρούμε ότι η 

συγκεκριμένη τοποθέτηση ΑΠΕ στη Σύρο θα έχει δυσμενές συνέπειες για το Φυσικό 

Περιβάλλον και την Τοπική Οικονομία. 

ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΑΝΝΑ  

10 Φεβ 2022, 00:19 

Λέμε ΝΑΙ στην αιολικη ενέργεια για την ενεργειακή επάρκεια του νησιού μας . 

Λέμε ΟΧΙ στην αιολική βιομηχανοποίηση της Σκύρου και στην χωροθέτηση τους σε περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

Στόχος για το μέλλον της Σκύρου ο εναλλακτικός και ποιοτικός τουρισμός και ΟΧΙ η αιολική 

βιομηχανία.  

Είναι ζητημα ζωής για ολους εμάς τους Σκυριανους . 

Σε αυτή την μάχη είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ . 

Φτούλης Δημήτριος  

10 Φεβ 2022, 00:57 

Το έργο είναι τεράστιο και υπερβολικά δυσανάλογο με τις ανάγκες του νησιού. Η χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν μπορεί να καταστρέψουν το φυσικό κάλος, να αφανίσουν 

φυτά και ζώα ( επιλέχτηκε περιοχή natura). Διαφωνώ απόλυτα με το έργο. 

Φαφλιά Χρηστίνα  

10 Φεβ 2022, 01:09 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φωτεινάκης-κωνσταντίνος-ελληνικό-δίκτυο-φιλοι-τησ-φυσησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουτσουπη-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτούλης-δημήτριος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φαφλιά-χρηστίνα


Η καταστροφή του περιβάλλοντος και μάλιστα προστατευόμενου ( περιοχή Natura) θα είναι 

απόλυτη. Υπερβολική σε μέγεθος η επένδυση. Δηλώνω την εναντίωση μου. Στηρίζω μαζί με 

τους Σκυριανούς και Σκυριανές το νησί, κόντρα σε αλόγιστες επενδύσεις. 

Μανωλάκης Ιωάννης Μανωλάκης  

10 Φεβ 2022, 08:48 

Η αιολική ενέργεια πρέπει να είναι θετική προς το περιβάλλον.Η βιομηχανοποίηση της που 

γίνεται σε περιοχές natura σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος και σε περιοχές όπως νησιά 

που έχουνε μικρό όγκο σε σχέση με την επένδυση είναι τουλάχιστον καταστροφική. Σεβασμό 

στο περιβάλλον και στην τοπική κοινότητα. Οχι! στη βιομηχανοποιηση εις βάρος τους! Όχι 

στα αιολικά πάρκα πού πιο πολύ καταστρέφουν παρά προσφέρουν!! 

Μαντζουρανάκη Άννα Μαντζουράνα  

10 Φεβ 2022, 11:23 

Να είστε σίγουροι ότι θα μας βρείτε άσχημα μπροστά σας.  

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να καταστρέψει τον τόπο μας στον βωμό του 

κέρδους βρώμικων επιχειρηματικών ομίλων. 

Θα διεκδικήσουμε το δικαίωμα μας να συνεχίσουμε να ζούμε και να δημιουργούμε στον τόπο 

μας.  

Το έργο δρομολογεί τον αφανισμό του πρωτογενή τομέα από το νησί 

μας.  Φρενάρει τον εναλλακτικό, φυσιολατρικό τουρισμό. 

Η κυβέρνηση με το πρόσχημα της «ανάπτυξης» ανοίγει δρόμους στους ιδιώτες, με νόμους και 

αποφάσεις fast track. Από την άλλη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσμοθετεί 

εργαλεία απόλυτης προστασίας ορεινών περιοχών που είχαν την τύχη να μείνουν αδιατάρακτες 

από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι ο κος Σκρέκας εισήγαγε το 

πρόγραμμα «Απάτητα Βουνά». (Τι  κοροϊδία αλήθεια!) Στους ορεινούς όγκους που 

εντάχθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα απόλυτης προστασίας περιλαμβάνεται και το όρος 

Κόχυλας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του κου Σκρέκα απαγορεύεται η διάνοιξη ή επέκταση 

δρόμων και αποκλείεται κάθε μορφή αλλοίωσης του περιβάλλοντος στους ενταγμένους σε 

αυτό το πρόγραμμα ορεινούς όγκους. Από την άλλη τα επιχειρηματικά συμφέροντα δεν 

σταματούν να δίνουν τις μάχες τους για την εκμετάλλευση τέτοιων περιοχών. Το ίδιο θα κάνει 

και ο σκυριανός λαός: Δεν θα σταματήσει να δίνει μάχες προκειμένου να σώσει τον τόπο του 

και το μέλλον του. 

Παναγουλόπουλος Δημήτρης  

10 Φεβ 2022, 12:15 

Όπως για όλα τα Ελληνικά νησιά, έτσι και για την Σκύρο, το "μεγάλο στοίχημα" υποτίθεται 

οτι είναι ο τουρισμός. Με το Βόρειο άκρο της ήδη σχεδόν απροσπέλαστο λόγω του 

αεροδρομίου, το Νότιο να καθίσταται επίσης απροσπέλαστο, λόγω του δυσανάλογα μεγάλου 

αιολικού πάρκου και το μέσον του νησιού να καθίσταται, κατά συνέπεια, κορεσμένο, ποιό θα 

είναι το εναπομείναν, διαθέσιμο τουριστικό "προϊόν" της Σκύρου; Και αν αυτό το 

περιορισμένων εναλλακτικών "προϊόν" πάψει να προσελκύει πλέον, (κάτι που βιώνουν ήδη 

άλλοι τουριστικοί προορισμοί του εξωτερικού, εξ αιτίας των αιολικών) ποιό το βιοποριστικό 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλάκης-ιωάννης-μανωλάκης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαντζουρανάκη-άννα-μαντζουράνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγουλόπουλος-δημήτρης


μέλλον των κατοίκων; Το τεράστιο αιολικό πάρκο αποτελεί απειλή όχι μόνο για το φυσικό 

περιβάλλον και την χλωρίδα και πανίδα, αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο και τον βιοπορισμό 

του. ΝΑΙ στις ΑΠΕ, ΟΧΙ στην υπερβολή και την άνιση επιβάρυνση τοπικών κοινωνιών. 

Μαυρικη Αννα  

10 Φεβ 2022, 14:41 

Μια εγκληματική ενέργεια στο όνομα της ανάπτυξης σε βάρος του φυσικού κάλους και του 

οικοσυστήματος του τόπου μας. Η τοπική κοινωνία και όχι μόνο δεν θα δεχτεί την καταστροφή 

του νησιού μας και θα υπάρξει έντονη αντίδραση.  

Καλαθέρη Μαρία  

10 Φεβ 2022, 14:57 

Ιχνος σεβασμού , απαράδεκτο. Κανένας σεβασμός προς το περιβάλλον . Οχι  άλλα πεταμένα 

λεφτα σε όνειρα μαιμού ! 

  

Φαλτάϊτς Αναστασία  

10 Φεβ 2022, 16:16 

Η καταστροφική αυτή εγκατάσταση των γιγαντιαίων ανεμογεννητριών στο νησί της Σκύρου 

το μόνο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει θα είναι η ολοκληρωτική καταστροφή τόσο του 

νησιού, όσο και των κατοίκων του, με την πλήρη διάλυση του κοινωνικού ιστού και της 

οικονομίας του. Η υποτιθέμενη πρόβλεψη θέσεων εργασίας είναι μόνο στάχτη στα μάτια μας, 

γιατί είναι διαπιστωμένο πως τέτοιου είδους εγκαταστάσεις αλλού δεν απασχολούν, ούτε κατ' 

ελάχιστον ανθρώπινο δυναμικό. Κι από την άλλη, η Σκύρος, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό 

την παραδοσιακή της δομή και τον πολιτισμό της, έχει επιτύχει να ζει η κοινωνία της, κατά 

κύριο λόγο από τον ποιοτικό τουρισμό και όχι μόνο. Η εγκατάσταση, όμως, των γιγαντιαίων 

ανεμογεννητριών στο Βουνό μας και η δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις παρααγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει ως αποτέλεσμα το να τραπούν σε 

φυγή οι ίδιοι οι κάτοικοι του νησιού, αναζητώτας καταφύγιο αλλού, εξόριστοι από την ίδια 

την πατρίδα τους. Και η καταστροφή αυτή του νησιού, δεν έχει προβλεφθεί και δεν έχουν 

θελήσει να προβλεφθεί ότι θα θεραπευτεί μετά τα είκοσι χρόνια ζωής των ανεμογεννητριών. 

Το θέμα εδώ είναι, εκτός των άλλων, ότι υπάρχει παραπληροφόρηση και συσκότιση, τόσο από 

την κυβέρνηση, όσο και από την εταιρεία, όσον αφορά τις πραγματικά ολέθριες συνέπειες 

αυτής της εξωφρενικά μεγάλης βιομηχανικής εγκατάστασης που έχει προγραμματιστεί να γίνει 

σον τόπο μας, στην κυριολεξία ερήμην των κατοίκων. Γιατί, είναι η αλήθεια, ότι για το 

καταστροφικό αυτό έργο δεν πληροφορήθηκε και δεν ρωτήθηκε κανείς, αλλά το μάθαμε 

κατόπιν εορτής, όταν είχανε πια εκδοθεί οιν άδειες από την ΡΑΕ. Ας ξυπνήσουμε, λοιπόν, κι 

ας εναντιωθούμε. Νυν υπέρ πάντων ο Αγών.   

   

 

Γκέκα Παρασκευή  

10 Φεβ 2022, 23:09 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικη-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλαθέρη-μαρία
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Ποιό βρώμικο κυβερνητικό οικονομικό όφελος κρύβεται πίσω από αυτό το τερατώδες έργο? 

Πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε να φουσκώνουν οι τσέπες κάποιων επιτήδειων κι εμείς να κοιτάμε 

αποχαυνωμένοι? ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΥΡΟ ΜΑΣ!! 

Γκέκα Μαριάννα  

10 Φεβ 2022, 23:19 

Η τοπική κοινωνία, ο Δήμος Σκύρου και η Περιφέρεια Στερἐας Ελλάδας έχουν ταχθεί 

ΔΙΚΑΙΩΣ ενάντια σε αυτό το ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ έργο!! Με ποιό δικαίωμα μας 

παρακάμπτετε;;;; 

ΧΑΤΖΗΓΙΩΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  

10 Φεβ 2022, 23:21 

Απαραδεκτο και βαθια θλιβερο εργο εναντια στον βιοτοπο της περιοχης του Κοχυλα και 

εναντια στην γαληνια πνοη αυτου του νησιου που φυλασσει μια ανεκτιμητη πολιτισμικη 

παραδοση και αρχαια γνωση 

Βασιλάκης Νικόλαος  

11 Φεβ 2022, 00:24 

Απαράδεκτο έργο, καταστροφικό για την πανίδα και την χλωρίδα σε μια περιοχή που έχει 

χαρακτηριστεί προστατευομενη. Διαφωνώ στην καταστροφή ενός μικρού όμορφου νησιού 

από ένα τόσο μεγάλο έργο.  

Masouridis Panagiotis  

11 Φεβ 2022, 01:21 

Έχω επισκεφθεί την Σκύρο. Νομίζω ότι ένα τόσο μεγάλο έργο δεν είναι απαραίτητο για την 

ανάπτυξη του νησιού, ιδιαιτέρα όταν πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή natura.  Θα πρέπει 

να γίνουν μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και να δημοσιευτούν πριν ληφθεί 

η τελική απόφαση. Επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη την γνώμη των κατοίκων. 

ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ  

11 Φεβ 2022, 01:22 

Απο που αντλείτε το δικαίωμα δήθεν στο όνομα δήθεν της προστασίας του περιβάλλοντος να 

καταστρέψετε ένα ολόκληρο νησί.Ευτυχώς η τοπική κοινωνία όπως και παντού πλέον στη 

χώρα μας έχει καταλάβει το μέγεθος του εγκλήματος και δεν θα σας περάσει. 

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΕΡΣΥΝΗ  

11 Φεβ 2022, 01:56 

ΕΊΜΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΕΡΗΜΩΣΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ 

ΜΑΣ. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥΣ ΘΑ 

ΒΡΕΘΟΥΝ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ . ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζηγιωση-κλεοπατρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βασιλάκης-νικόλαος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#masouridis-panagiotis
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σπυροσ-τουρουκησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανδηλαρα-μερσυνη


  

Δαλαμαγκας Αλεξανδρος  

11 Φεβ 2022, 02:40 

Απαράδεκτο το σχέδιο από κάθε άποψη.Στηριζουμε την αυθεντικότητα και ομορφιά των 

νησιών μας και ειδικά ενός διαμαντιού του Αιγαίου όπως το συγκεκριμένο με απαράμιλλο 

καλός και άγρια ζωή.Οχι στην οποιαδήποτε παρέμβαση και πόσο μάλλον σε κάτι τόσο 

χυδαίο.Ολο το όφελος οικονομικό και μη για τους κατοίκους και όχι μόνο του νησιού είναι η 

ακεραιότητα και η άγρια ομορφιά του. 

  

Σπανού Ασπελίνα  

11 Φεβ 2022, 12:42 

Ένα έργο δυσανάλογο για το μέγεθος της Σκύρου,αν υπολογίσουμε και τις εκτάσεις που έχει 

ήδη παραχωρήσει σε αεροπορία, ναυτικό. Ένα νησί με ήπια τουριστική ανάπτυξη και 

εναλλακτικό τουρισμό,που περιλαμβάνει και το ζωντανό κομμάτι του βουνού που θέλετε να 

βάλετε ανεμογεννήτριες και είναι επίσης φυσικός τόπος διαβίωσης του σκυριανού αλόγου και 

του μαυροπετρίτη,είδη υπό εξαφάνιση. Σύσσωμη η τοπική κοινωνία αντιτίθεται στο έργο 

χρόνια τώρα. Η γνώμη τους θα έπρεπε να είναι πάνω από όλα εφόσον είναι ο τόπος τους,και 

το λιγότερο που θα έπρεπε να γίνεται είναι ενημέρωση και διάλογος.  

Δεληβοριάς Μάρκος  

11 Φεβ 2022, 12:53 

Σαν ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας στο νησί, αλλά και φίλος του νησιού, εκφράζω την 

αντίθεση μου στο σχέδιο εγκατάστασης αιολικού πάρκου στο νότιο τμήμα του νησιού, καθώς 

θεωρώ ότι είναι προς όφελος του νησιού και των κατοίκων του το να διατηρηθεί ο παρθένος 

φυσικός χαρακτήρας που διακρίνει το συγκεκριμένο νότιο κομμάτι του νησιού, κάτι το οποίο 

επιβεβαιώνει και από την υπαγωγή του στις περιοχές Νατούρα. Το νησί το οποίο είναι ήδη 

βεβαρυμένο από το στρατιωτικό αεροδρόμιο και τον ναυσταθμο έχει ανάγκη από παρθένα 

κομμάτια για να μπορέσει να διατηρήσει τον τουριστικό χαρακτήρα του, συνθήκη απαραίτητη 

για την επιβίωση των κατοίκων. Επίσης, είναι σημαντική η διατήρηση του νότιου κομματιού 

ως έχει, ως προς το θέμα της βιοποικιλοτητας, καθώς η περιοχή αποτελεί σημαντική στάση 

στην μεταναστευτική πορεία του μαυροπετριτη, γεγονός που στο παρελθόν διαμόρφωσε την 

άποψη του ΣτΕ για προσωρινή παύση εργασιών αδειοδότησης του έργου.  

Ανδρουλιδάκης Άγγελος  

11 Φεβ 2022, 13:26 

Ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ» υπ’ αρίθμ. 

8500/30-9-2021 αίτηση πρέπει να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ, καθώς: 

Το σύνολο σχεδόν του έργου χωροθετείται εντός των προστατευόμενων περιοχων GR2420006 

(ΕΖΔ-ΖΕΠ) - «Σκύρος: Όρος Κόχυλας» και GR2420009 (ΖΕΠ) – «Νησίδες Σκύρου και 

Θαλάσσια Περιοχή» του δικτύου NATURA 2000 και η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει 

θεσπίσει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό 

των κατάλληλων στόχων διατήρησης και των κατάλληλων μέτρων διατήρησης όσον αφορά 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δαλαμαγκας-αλεξανδρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σπανού-ασπελίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δεληβοριάς-μάρκος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ανδρουλιδάκης-άγγελος


τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας, οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Η 

παράλειψη αυτή οδήγησε στην καταδίκη της Ελλάδας στις 17/12/2020 από το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο (C849/19), ενώ έχει αποσταλεί στην Ελλάδα αίτημα EU Pilot (ΕUP(2021)9806) 

(‘αιτιολογημένη γνώμη’, δηλαδή ένα βήμα πριν από ακόμα μια παραπομπή στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο) σχετικά με τη μη ορθή μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη του άρθρου 6 παρ. 3 

της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας.  

Υπό το πρίσμα των παραπάνω και ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη το έργο εκπόνησης των Ειδικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και της θεσμοθέτησης συγκεκριμένων στόχων και μέτρων 

διατήρησης και ζωνών διαχείρισης μέσω των προβλεπόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) 

για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000, είναι παράτυπη και σίγουρα έξω 

από κάθε πλαίσιο επενδυτικής ασφάλειας η ένταξη μιας τέτοιας κλίμακας επέμβασης σε 

περιοχές του δικτύου Natura 2000 στις Στρατηγικές Επενδύσεις. Επιπλέον, το Συμβούλιο της 

Επικρατείας μέσω της ΣτΕ 1690/2020 απόφασής του έχει κρίνει νόμιμη την απαγόρευση 

εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ στην περιοχή μελέτης του έργου, καθώς η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ θα 

οδηγήσει σε διατάραξη της “οικολογικής ακεραιότητας” του τόπου “σε ό,τι αφορά στην 

υποστήριξη του είδους” (του μαυροπετρίτη, καθώς η περιοχή φιλοξενεί το 7% περίπου του 

παγκόσμιου πληθυσμού του είδους) και σε “δυνητική απειλή” για τη βιοποικιλότητα της 

Σκύρου και την οικολογική ακεραιότητα της περιοχής του όρους Κόχυλα. Το "πάγωμα" 

μάλιστα με πράξη νομικού χαρακτήρα της αδειοδότησης νέων έργων και 

δραστηριοτήτων,συμπεριλαμβανομένων των έργων ΑΠΕ, εντός των περιοχών Natura μέχρι 

την έκδοση των ΠΔ προστασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας των Οικοτόπων 

ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 11 περιβαλλοντικές 

οργανώσεις: https://www.callisto.gr/blog/periohes-aney-dromon-ena-kalo-ergaleio-gia-tin-

prostasia-tis-ellinikis-fysis-kai-ena-meteoro 

  

Kapellas Angelos  

11 Φεβ 2022, 13:33 

Απαράδεκτη αλλοτρίωση του φυσικού περιβάλλοντος και βάρος δυσανάλογο του μεγέθους 

του νησιού. Λέμε όχι.  

Παρντος Υδρα  

11 Φεβ 2022, 14:13 

Μακριά πο το βουνό.  

Ζαφειριου Γεωργιος  

11 Φεβ 2022, 15:19 

Το έργο ειναι δυσανάλογα μεγάλο για ένα τέτοιο  χώρο.  

 

ΑΨΟΜΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

11 Φεβ 2022, 16:00 

https://www.callisto.gr/blog/periohes-aney-dromon-ena-kalo-ergaleio-gia-tin-prostasia-tis-ellinikis-fysis-kai-ena-meteoro
https://www.callisto.gr/blog/periohes-aney-dromon-ena-kalo-ergaleio-gia-tin-prostasia-tis-ellinikis-fysis-kai-ena-meteoro
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#kapellas-angelos
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παρντος-υδρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζαφειριου-γεωργιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αψομωτου-χρυσουλα


Θα πω κάτι τετριμμένο και χιλιοειπωμένο... Αυτός ο πλανήτης ΔΕΝ μας ανήκει. Τον 

παραλάβαμε από τους προγόνους μας και τον δανειζόμαστε από τους απογόνους μας... Όταν 

θα έρθει η ώρα του απολογισμού του καθένα μας προσωπικά και όλης της γενιάς μας 

γενικότερα, καλό θα είναι να έχουμε προσθέσει ένα λιθαράκι προς όφελός του κι όχι προς την 

καταστροφή του. Υπάρχουν νέες εναλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με λιγότερο 

κόστος προς τη φύση από αυτό που  δημιουργεί η εγκατάσταση ανεμογεννητριών. ΟΧΙ λοιπόν 

στην καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας του νησιού μας η οποία αποδεδειγμένα θα 

επέλθει μετά από την αλόγιστη εγκατάσταση ενός τόσο μεγάλου αιολικού 

πάρκου.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ περισσότερο σεβασμό διότι το ότι ζούμε στην παραμεθώριο είναι 

καθημερινός αγώνας για εμάς, για να κρατήσουμε τη χώρα μας ΖΩΝΤΑΝΗ. Δεν χρειάζεται 

να θυσιάζονται όλα στο βωμό της αισχροκέρδιας. 

Μικέ Μαρία  

11 Φεβ 2022, 16:14 

Είμαστε κάθετοι στην πραγματοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου που θα φέρει την 

καταστροφή του φυσικού κάλλους του νησιού μας, καθώς ο αριθμός αλλά και οι διαστάσεις 

των άνεμογεννήτριων είναι τεράστιες για τα δεδομένα του νησιού. 

Είμαστε κάθετοι γιατι θα φέρει τη καταστροφή τόσο του τουρισμού (το έργο θα είναι εμφανές 

από διάφορες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος του νησιού) όσο και της κτηνοτροφίας που 

αναπτύσσεται στις περιοχές σχεδίασης των αιολικών πάρκων και αποτελεί μια από τις κύριες 

οικονομικές ασχολίες του νησιού εδώ και αιώνες 

Ειμαστε κάθετοι γιατί οι περιοχές αυτές ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, περιοχές με 

ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα, με το πιο σημαντικό να είναι ότι αποτελούν το "σπίτι" του 

Σκυριανού αλόγου, ένα σπάνιο και προστατευομενο είδος αλόγου, με σημαντικά μειωμένο 

πληθυσμό. 

Τέλος ΕΊΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΟΙ, γιατί μέρος των περιοχών που θα εγκατασταθούν τα αιολικά 

πάρκα αποτελούν ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, των οποίων οι ιδιοκτήτες ουδέποτε έδωσαν τη 

συγκατάθεση τους για ένα τέτοιο έργο!!!  

Soumelidou Maria  

11 Φεβ 2022, 17:03 

H νήσος Σκύρος κατόρθωσε να διατηρήσει την αγνότητα της, τόσο από αρχιτεκτονικής 

πλευράς όσο και από περιβαλλοντικής στο πέρασμα των αιώνων. Η μετατροπή του νότιου 

τμήματος ή όποιου τμήματς του νησιού σε αιολικό πάρκο είναι ενάντια σε κάθε μορφή λογικής 

ή ηθικής και εξυπηρετεί μόνο οικονομικά συμφέροντα. Επιπρόσθετα, είναι μιά 

αντισυνταγματική κίνηση που θέτει σε κίνδυνο την ευημέρια, φυσική και οικονομική των 

Σκυριανών. 

Ποιός θα συντηρεί τις ανεμογεννήτριες? Και ποιός θα φροντίσει για την απεγκατάστασή τους 

και μεταφορά των εγκαταλελειμένων ανεμογεννητριών μετά το πέρας της σύμβασης? 

 

ΜΠΑΛΑΣΟΥ ΚΑΛΛΗ  

11 Φεβ 2022, 18:53 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μικέ-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#soumelidou-maria
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλασου-καλλη


Ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ» υπ’ αρίθμ. 

8500/30-9-2021 αίτηση πρέπει να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ, καθώς πρόκειται για ένα καταστροφικό 

έργο στο οποίο η τοπική κοινωνία έχει εναντιωθεί καθολικά. 

ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜ  

11 Φεβ 2022, 19:07 

Μόνο με προφανή διαύγεια μπορεί η οποιαδήποτε οντότητα να ισχυριστεί ότι συνομιλεί τίμια 

με τους ανθρώπους της Σκύρου. Έχει γίνει σαφές πως εμείς δεν δεχόμαστε την εγκατάσταση 

του αιολικού πάρκου. Εκείνοι που θα πάρουν τις αποφάσεις πότε θα γίνουν σαφείς; 

Πότε μας παρουσιάστηκε μελέτη που να αποδεικνύει πως η επένδυση πρέπει να γίνει στη 

μακρινή Σκύρο; 

Πώς γίνονται offshore τα πάρκα διεθνώς, εάν τα Natura και η κληρονομιά ενός τόπου έχασαν 

τη σημασία τους; 

Ποιός κατέγραψε τις συνέπειες των μαχητικών πτήσεων στην υγεία μας και επανακάμπτει 

χωρίς αιδώ; 

Μήπως αυτό που μας προτείνετε έμμεσα είναι να εκκενώσουμε το νησί για να το 

εκμεταλλευτείτε σωστά; 

Οι άνθρωποι της Σκύρου θα παραδώσουν ό,τι κληρονόμησαν ακόμη καλύτερο. Έτσι 

επενδύουν στο μέλλον. 

  

Δρακοπούλου Χριστίνα  

11 Φεβ 2022, 19:26 

Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς πως η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί ανάγκη και όχι απλά 

αίτημα. 

Η εικόνα όμως που διαμορφώνεται στο πεδίο της τοποθέτησης τόσων και τέτοιου είδους 

ανεμογεννητριών στη Σκύρο (και όχι αποκλειστικά και μόνο εκεί) καταδεικνύει πολλά ως προς 

τις ιεραρχήσεις και τις αξιολογήσεις όσων παίρνουν τις αποφάσεις... 

Ειδικά σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τις πολιτικές που χαράσσονται, η υιοθέτησή τους είναι 

αδιαπραγμάτευτο να έχουν στο κέντρο τον άνθρωπο και σημείο αναφοράς την πανίδα και την 

χλωρίδα. Τα οποία φαίνεται να μην αποτελούν μέρος μιας σαφούς πολιτικής στρατηγικής και 

στόχευσης.  

Για τους θιασώτες της τοποθέτησης μεγάλου πάρκου ανεμογεννητριών τα ανωτέρω αποτελούν 

γραφικότητες ή έκφραση άκρατου συναισθηματισμού.  

• Δεν είναι γραφικό ούτε ρομαντικό να διεκδικεί ο πολίτης να γίνεται σεβαστό το φυσικό 

περιβάλλον διαβίωσής του. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλη-καλλιοπη-εμμ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δρακοπούλου-χριστίνα


• Δεν είναι άσχετο αίτημα να ζητά εγγυήσεις για το μέλλον των ανεμογεννητριών όταν 

λήξει ο χρόνος λειτουργίας τους με τρανταχτό παράδειγμα την πολύπαθη περιοχή της 

Καρυστίας.  

• Δεν είναι άτοπο να προβληματίζεται ο κάτοικος της Σκύρου πως αυτή η επιλογή 

τοποθέτησης υπερβολικού αριθμού ανεμογεννητριών θα αλλοιώσει το τουριστικό 

προϊόν που δεν είναι άλλο από το φυσικό κάλλος που είναι ανεκτίμητο στο 

χρηματιστήριο των αξιών. 

• Δεν αποτελεί εμμονή ότι σε ένα τέτοιο έργο πρυτανεύει η οικονομική ανάπτυξη σε 

βάρος της περιβαλλοντικής και κοινωνικής φυσιογνωμίας του νησιού 

  

Δεν είναι προσωπική άποψη, αλλά επίσημη θέση περιβαλλοντικών πορισμάτων ότι η 

τοποθέτηση ανεμογενητριών έως τώρα έχει μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

οπότε για ποια αειφόρο ανάπτυξη μιλάμε, όταν φτιάχνουμε το ένα (ενεργειακές εναλλακτικές 

πηγές) και χαλάμε το άλλο (περιβάλλον και οικοσύστημα).  

Οι περιβαλλοντικές πολιτικές πρέπει να έχουν ως σημείο αναφοράς την κλιματική αλλαγή, την 

ενεργειακή κρίση, τον μετασχηματισμό της οικονομίας... παρά τα ανωτέρω "εξωτερικά 

σχήματα και ενίοτε συνθήματα... όμως, κατά παράφραση της ρήσης του Αντρέ Μπρετόν "Ο 

άνθρωπος και η βιωσιμότητα είναι η απάντηση, όποια και αν είναι η ερώτηση» 

Η επιλογή να εγκατασταθούν έξι αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 

συνολικής ισχύος 299.6 MW στην θέση « Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» θα καθορίσει το αύριο 

της νήσου της Σκύρου, τι είδους αύριο είναι όμως αυτό όταν στην Ευρώπη όλα δείχνουν προς 

την τοποθέτηση υποθαλάσσιων ανεμογεννητριών.  

 

Στα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ανάγκη το μέλλον να ανήκει "στους αγέννητους". 

Και η ανάγκη για βαθιά αειφόρες πράσινες επιλογές είναι η μεγαλύτερη θεά".  

 

Ευχαριστώ για την ευκαιρία κατάθεσης άποψης.  

  

  

Παππά Μυρτώ  

11 Φεβ 2022, 20:28 

Μόνο και μόνο που συζητάμε για το αν θα εγκριθεί αυτό το έργο να πραγματοποιηθεί σε 

περιοχή Natura ή έστω σε μέρος αυτής είναι αν μη τι άλλο οξύμωρο. Η καταστροφή του 

περιβάλλοντος είναι βέβαιη και τα οφέλη το λιγότερο αβέβαια και αμφισβητησιμα. Οι 

κάτοικοι  και οι τοπικοί φορείς πρέπει να ενημερωθούν και φυσικά να διεκδικήσουν το 

καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους.  

 

 

ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  
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11 Φεβ 2022, 22:19 

Το νησί μας, όπως και κάποια ακόμα ακριτικά νησιά, εχουν δώσει τόσα πολλά στην πατρίδα 

μας!  

Η Σκύρος μας, έχει δωσει τον γόνιμο κάμπο της στο βόρειο τμήμα της, για να γίνει το 

στρατιωτικό αεροδρόμιο,  το καταπληκτικό της λιμάνι με τις τρεις μπούκες (εισόδους) στο 

νότιο τμήμα της, για να γίνει ο ναύσταθμος, μας έταξαν μαρίνα με όλα τα κομφόρ μιας 

σύγχρονης μαρίνας κι ας ήταν στο "μάτι" του βοριά, και κατέστρεψαν την ιστορική  παραλία 

του Αχιλλέα! 

Τώρα σκοπεύουν  να βάλουν ανεμογεννήτριες,  ένα τερατούργημα,  όλα στο βωμό του 

χρήματος! Τάζουν δουλειές για τον κόσμο...- ενώ πουθενά όπου εχουν μπει Α/Γ, δεν εχει 

δουλέψει κανείς!!!!!- τάζουν μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος! - ενώ το ρεύμα θα 

μεταφερθεί με καλώδιο στην κεντρική Ελλάδα!!!!!! 

Φτάνει !!!!!! Εμείς που ζούμε στο νησί, θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε, να 

εργαζόμαστε,  να αναπνέουμε τον καθαρό μας αέρα, να πίνουμε το γάργαρο νερό των πηγών 

μας, να εχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε τα ελεύθερα Σκυριανά αλογάκια στο χώρο τους, 

το Βουνό, να βλέπουμε τον μαυροπετρίτη να φτιάχνει τις φωλιές του, εκεί ψηλά στο Βουνό, 

χωρίς να μας στοιχειώνουν αυτά τα "τέρατα" της υποτιθέμενης ανάπτυξης!!!!!! 

ΦΤΑΝΕΙ!!!!! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ!!!!  

ΑΦΗΣΤΕ ΤΗ ΣΚΥΡΟ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ , ΤΩΡΙΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ!!!!! 

Παπαπάνου Παναγιώτα  

11 Φεβ 2022, 23:42 

1.εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

  

2) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

  

3) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

  

4) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

  

5) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά για 

το περιβάλλον 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαπάνου-παναγιώτα


  

6) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  

12 Φεβ 2022, 00:05 

Η σχεδιαζόμενη επένδυση με τη δημιουργία βιομηχανικής ζώνης με την τοποθέτηση 

ανεμογεννητριών ύψους 180 μέτρων και συνολικής ισχύος 299.6 MW σε περιοχή Natura και 

ιερών συμφερόντων στη νότια Σκύρο, υπόσχεται να καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον στο 

όνομά της διάσωσης του. 

Το ίδιο έργο σε όλη την Ελλάδα, παρά τη σαφή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θέλει 

όλες αυτές τις επενδύσεις είτε σε φωτοβολταϊκά είτε σε ανεμογεννήτριες να γίνονται από δω 

και παρά μόνο στη θάλασσα ώστε να αφαιρούνται εύκολα. 

Θέλουμε να συμμετέχουμε στην παραγωγή καθαρής ενέργειας ως πολίτες, μέσα από 

νομοσχέδια που θα δίνουν κίνητρα σε όλα τα νοικοκυριά να τοποθετούν οικιακά συστήματα 

παραγωγής ενέργειας, να τη διοχετεύουν στο δίκτυο και να συμβάλλουν με ένα τεράστιο 

ποσοστό στην Εθνική παραγωγή καθαρής ενέργειας. 

Και τα οποία εύκολα θα απομακρυνθούν με την εξέλιξη των μελλοντικών συστημάτων. Ενώ 

οι γιγαντιαίες εγκαταστάσεις θα μείνουν για να θυμίζουν την αλαζονεία. 

Η Φύση πώς θα αποκατασταθεί; Οι κορυφές δεν ξαναφυτρώνουν, τα αρπακτικά και τα 

μεταναστευτικά είδη πουλιών θα εξαφανιστούν. 

Θέλουμε να δίνονται κίνητρα και χρηματοδοτήσεις σε Δήμους και κοινότητες για την 

ενεργειακή τους αυτονομία με μικρές παρεμβάσεις που θα αναλογούν στην κλίμακα του κάθε 

τόπου. 

Αν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις ήταν ελκυστικές και φιλικές προς το περιβάλλον όλοι θα 

ζητούσαν να τις έχουν χωρίς ανταλλάγματα. 

Τα ανταποδοτικά οφέλη που δίνονται για την αποδοχή τους είναι στη λογική της εξαγοράς και 

προσδιορισμού τιμής πώλησης της περιβαλλοντικής συνείδησης. 

Η αλλοίωση του περιβάλλοντος, των κορυφών και του ορίζοντα που εφαρμόζεται για πρώτη 

φορά από την δημιουργία του πλανήτη, τίθεται ως λογική επιλογή μόνο και μόνο επειδή 

υπάρχει τεχνολογία. 

Η επένδυση αυτή αποτελεί άμεση υπονόμευση του βιώσιμου τουρισμού και θα καταδικάσει 

τη Σκύρο να χαρακτηρίζεται μόνο σαν βιομηχανική και στρατιωτική ζώνη. 

Έτσι ο στρατηγικός σχεδιασμός γίνεται στρατηγικός αφανισμός για ενα νησί του Αιγαίου που 

αποτελεί με τόσα αλλα νησιά την πιο ποθητή περιοχή του πλανήτη. Που θα επερεπε να ειναι 

και η πλέον προστατευμένη. 

ΟΧΙ βιομηχανία ανεμογεννητριών στη Σκύρο, ΝΑΙ στη συμμετοχή όλων μας στην παραγωγή 

καθαρής ενέργειας. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αντωνοπουλοσ-κυριακοσ


Τρίκκα Παναγιώτα  

12 Φεβ 2022, 00:19 

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ.ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ.ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ.ΜΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΑ ΒΟΥΝΑ.ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΜΑΣ ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 

ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΏΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ 

ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!!! 

Κοντογιαννης Νίκος  

12 Φεβ 2022, 05:27 

Ότι σάπιο έχει μείνει στην Γερμανία θα τα φορτώσουν σε εμάς. Το σκουποδαριο της Ευρώπης 

είμαστε.  

Μανδηλαρά Αλίκη  

12 Φεβ 2022, 11:40 

Το φυσικό περιβάλλον δεν μπορεί να θεωρείται απλώς ως μια περιοχή επένδυσης, αφού είναι 

άρρηκτα συνυφασμένο με την ιστορία και τον πολιτισμό ενός τόπου. Και βέβαια, η αειφόρος 

ανάπτυξη δεν μπορεί να λειτουργεί ως πρόσχημα για την καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος και των υπόλοιπων ανθρώπινων δραστηριοτήτων που βασίζονται σ' αυτό. 

Αλεξίου Δημήτριος  

12 Φεβ 2022, 11:53 

Μόνιμη και χωρίς επιστροφή φυσικού πλούτου για πρόσκαιρο κέρδος ιδιωτών. Με το 

πρόσχημα της "πράσινης" ανάπτυξης, επιχειρείται μόνιμη καταστροφή στο περιβάλλον με 

όλες τις συνεπακόλουθες καταστροφές που αυτό θα φέρει σε κοινωνικό και πολιτιστικό 

επίπεδο. Δεν είναι τα πάντα business αφήστε κάτι όρθιο. 

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

12 Φεβ 2022, 12:01 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΤURA ) ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (299.6 ΜW) . 

Τσακίρη Εριφυλλη  

12 Φεβ 2022, 12:59 

Όχι στην καταστροφή της Σκύρου από τις ανεμογεννήτριες στο βωμό των οικονομικών 

συμφερόντων κάποιων!  
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλεξίου-δημήτριος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπασταθησ-αλεξανδροσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσακίρη-εριφυλλη


Πολυζωη Στελλα  

12 Φεβ 2022, 13:08 

Το νότιο κομμάτι της Σκυρου αποτελεί ένα μοναδικό μέρος χλωρίδας και πανίδας, που θα 

καταστραφεί με την τοποθέτηση ενός τέτοιου αιολικού πάρκου.  

Οι εκβραχισμοί και η ανατινάξεις που θα γίνουν για να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες, 

αποτελούν από μόνα τους στοιχεία καταστροφής.  

Το όφελος δε, ποιο είναι;  Οι ανεμογεννήτριες δεν αποθηκεύουν ενέργεια. Επομένως , αν δεν 

έχει μελτέμια ή αέρα, όπως το καλοκαιρι του 2021, ποια η απόδοση τους και το όφελος; 

Απλως ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ στο βωμό του κέρδους.  

  

Βλάικος Απόστολος  

12 Φεβ 2022, 13:42 

Πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια όπου θα επιφέρει ανεπανόρθωτη καταστροφή στην 

χλωρίδα και πανίδα της περιοχής και την αλλοίωση της τοπογραφίας του νησιού 

μετατρέποντας το σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Εγκληματική ενέργεια που δεν πρόκειται να 

γίνει πράξη γιατί θα βρει απέναντι της την τοπική κοινωνία που δεν θα το αφήσει να περάσει 

έτσι!! 

Ντόντενχοφ Άννα  

12 Φεβ 2022, 14:01 

ΟΧΙ, οι κάτοικοι της Σκύρου δεν διαπραγματευόμαστε την καταστροφή του νησιού μας! 

Αυτό το έργο είναι κερδοσκοπικό και εξυπηρετεί μόνο αισχρά οικονομικά συμφέροντα χωρίς 

πρόβλεψη για το περιβάλλον, την ευζωία και την διαβίωση ανθρώπων και ζώων. Θα μας 

βρείτε όλους ενωμένους εναντίον σας. 

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ  

12 Φεβ 2022, 14:24 

Απαράδεκτο και δυσανάλογο το έργο για το νησί μας . Δεν θα περάσει και θα μας βρουν 

μπροστά τους οποίοι επιβουλευονται την γη μας και τον τρόπο ζωής μας  

Σειρηνάκης Ιωάννης  

12 Φεβ 2022, 14:25 

Η σχεδιαζόμενη επένδυση θα αλλοιώσει/ καταστρέψει αισθητικά και περιβαλλοντικά - και 

ανεπανόρθωτα ένα μεγάλο μέρος του νησιού της Σκύρου. Επιμένω ειδικά στο "αισθητικό" 

ζήτημα, διότι σχετίζεται άμεσα με τον ψυχισμό των νησιωτών και κάθε φυσιολογικού 

ανθρώπου. Σε οποιοδήποτε νησί της Ελλάδας, οι συγκεκριμένες "ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας", δηλαδή οι ανεμογεννήτριες, θα πρέπει να περιορίζονται στην ενεργειακή 

αυτάρκεια του νησιού κατά τους χειμερινούς μήνες και κατά περίπτωση να εξετάζεται για την 

τουριστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ απαράδεκτη ηθικά και νομικά (με επίκληση 

του Συντάγματος) κάθε κρατική απόφαση που λαμβάνεται/ ήθελε ληφθεί χωρίς συναίνεση της 

τοπικής κοινωνίας. Με εκτίμηση, Ι. Σειρηνάκης, σκυριανός εξ αίματος. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πολυζωη-στελλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βλάικος-απόστολος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ντόντενχοφ-άννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αντζουλατοσ-παναγιώτησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σειρηνάκης-ιωάννης


ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

12 Φεβ 2022, 14:33 

Απαράδεκτο και δυσανάλογο το έργο για το νησί. Θα βρει απέναντι όχι μόνο τους κατοίκους 

αλλά και όλους τους περιβαλλοντικους φορείς.  

Απαράδεκτο και δυσανάλογο το έργο για το νησί. Θα βρει απέναντι όχι μόνο τους κατοίκους 

αλλά και όλους τους περιβαλλοντικους φορείς.  

ΤΣΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

12 Φεβ 2022, 14:36 

Εκτός από την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που είναι βέβαιη, θεωρώ ότι είναι και 

άδικο για την τοπική κοινωνία.... !!! Εχω επισκεφθεί τον συγκεκριμμένο τόπο 2 φορές και 

πάντα περνώ από εκείνο το επιλέγμένο σημείο και θαυμάζω την δημιουργία του Θεού..... Γιατί 

να την καταστρέψουμε.... Οι ανεμογεννήτριες, αφού θέλουμε σώνει και καλά να τις 

τοποθετήσουμε, να ττοποθεηθούν στα σημεία που ήσαν και τα εργοστάσια λιγνίτη.... Ετσι κι 

αλλιώς στα σημεία εκείνα το φυσικό περιβάλλον είναι ήδη κατεστραμμένο. Ας τοποθετηθούν 

εκεί λοιπόν για να έχουμε όλοι την υγεία μας και η χώρα αφού θέλει ΑΠΕ ας επιλέξει εκείνους 

τους τόπους για εγκατάσταση. Λέμε  ΟΧΙ στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος της 

ΣΚΥΡΟΥ πάντως.... Ούτε της ΚΑΡΥΣΤΟΥ στην Νότιο Εύβοια, ούτε κάν στην ΒΟΡΕΙΟ 

ΕΥΒΟΙΑ..... !!!  

Nikolaou Adriana  

12 Φεβ 2022, 14:52 

Makrià apo to vounò, makrià apo tin Skýro mas !!! 

Σωτηριου Παναγιώτης  

12 Φεβ 2022, 15:18 

Όταν εφευρέθηκαν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης κανείς δεν αναλογίστηκε τις επιπτώσεις 

που θα δημιουργούσαν στο φυσικό περιβάλλον. Έτσι έχουμε καταλήξει να ψάχνουμε 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας πιο φιλικές στο περιβάλλον. Η ζημιά όμως παραμένει και θα 

χρειαστεί πολλά πολλά χρόνια για να επανέλθει ο πλανήτης στην αρχική του μορφή ακόμα και 

αν σταματούσε η χρήση πετρελαίου ακαριαία σε όλον τον πλανήτη. Τα λέω όλα αυτά γιατί 

κανένας σκεπτόμενος πολίτης δεν θα αφήσει να του πάρουν το φυσικό του περιβάλλον και την 

υγεία του. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να ψάξει στο ίντερνετ και να δει τι συμβαίνει σε μια περιοχή 

όταν μπουν ανεμογεννήτριες και πως επηρεάζονται μέχρι και οι ανθρώπινες ζωές. Ακόμα και 

οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν είναι εντελώς ουτοπικες. 

Ας δουμε και τον στόχο και την προμήθεια των ανεμογεννητριών.  

Ο καθένας μπορεί να ενημερωθεί και για το ότι δεν πέτυχαν την επιθυμητή παραγωγή 

ενέργειας οι εγκατασεις των ανεμογεννητριών στην Ευρώπη ακόμα και σε τεράστια αιολικά 

πάρκα όπως της Ολλανδίας και του Βελγίου. Οι οποίες έχουν την ίδια κατασκευαστική 

γερμανική εταιρεία. Τις οποίες κάποιοι επιτήδειοι σκέφτονται να αγοράσουνε και να 

εγκαταστήσουνε στο νησί μας. Κανένας μας δεν θα επιτρέψει την εγκατάσταση αιολικών 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αντζουλατοσ-παναγιωτησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσεππασ-κωνσταντινοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#nikolaou-adriana
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σωτηριου-παναγιώτης


πάρκων στην Σκύρο. Είναι ο τόπος που μεγαλώνουμε και ζούμε και δεν θα την αφήσουμε στο 

έλεος της αισχροκέρδειας. Πόσο μάλλον που ήδη ξέρουμε ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν το 

τόπο μας από καμία άποψη. Ενώ ταυτόχρονα θα μας καταστρέψει με μόνιμες ζημιές. Τόσα 

χρόνια η κοινωνία της Σκύρου σας έχει εμποδίσει, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα αλλάξει 

αυτό ;;;  

Γιαννακοπούλου Γωγω  

12 Φεβ 2022, 15:20 

Είναι κρίμα ενα τοσο ομορφο νησι σαν την Σκυρο να καταστραφεί από μια τετοια παρεμβαση 

,που μόνο κακό θα προκαλεσει στο υπεροχο φυσικό της περιβάλλον και στον παραδοσιακό 

της χαρακτηρα ,που είναι από τα λιγα νησιά που ο επισκέπτης ερχεται και νιώθει την 

αυθεντικότητα του ελληνικού τοπίου ! 

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΑΝΤΩΝΙΑ  

12 Φεβ 2022, 16:04 

Ένα έργο καταστροφικό για την φυσική και όχι μόνο ομορφιά του τόπου μας! 

Ξανθουλης Μανωλης  

12 Φεβ 2022, 17:26 

Πριν απο 15 ημερες η Ευρωπαικη Ενωση εφερε προς συζητηση το ζητημα της Ενεργειας, 

επειδη οι χωρες και οι κατοικοι επρεπε να εχουν μια σταθερη Ενεργεια. Ετσι 

εξετασθηκαν οι σταθμοι παραγωγης ηλεκτρικης ενεργειας στα υπερ και τα κατα τους. 

ει α 

Οι ανανεωσιμες πηγες οπως οι ανεμγεννητρεις δεν εξετασθηκαν επειδη 

1. Η ενεργεια που παραγουν εινα ασταθης και ετσι δεν μπορουν να συνδεθουν ευκολα με 

το ηλεκτρικο δικτυο και 

2. Η ισχυς που τελικα αποδιδουν ειναι μικρη (κατα την αποψη μου 23-26%). Εαν 

διορθωθουν αυτα, που είναι παρα πολύ δύσκολα , τότε θα εξετασουν το ζητημα. 

- Εαν αυτα προχωρησουν και βγει απο την Ε.Ε. οδηγια,, τοτε δεν υπαρχει χρηματοδοτηση 

ουτε απο τισ Τραπεζες ουτε και προωθηση απο τν Ε.Ε 

- Οι θεσεις εργασιας κατα την περιοδο λειτουργειας ειναι μονο 3(τρεις) τεχνικοι και αλλοι ισως 

διοικητικοι. Κατα την εγκατασταση  (περιπου εως 18 μηνων) Θα χρειασθουν αρκετα 

περισσοτεροι. (Αρκετα τα ψεμματα για να μη μας γλυκανουν την καραμελα). 

-Για τα περιβαλλοντικα ας κοιταξουν την εκθεση life. Η προηγουμενη εκθεση της ΕΝΤΕΚΑ 

περιεχει σοβαρες ανακριβειες  και ειναι και ελιπης. 

-Εαν η χρημοτοδοτηση  του εργου γινει και με υποθηκευση της περοχης του Βουνου τοτε η 

υποθεση για τους επενδυτες θα γινει ακομα πιο δυςκολη. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιαννακοπούλου-γωγω
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπασταθη-αντωνια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλης-μανωλης


- Τι σημαινει στρατηγικη επενδυση  σε περιοχη που ανηκει σε ιδιωτες και σε μοναχους. Ποιους 

σκοπους εξυπηρετει και εαν τελικα θα γινει αυτη; Περισέυει να πουμε ότι οι ανθρωποι των 

ανεμογεννητριών θα κινήσουν γη και ουρανό να μην προωθηθεί αυτή η απόφαση. 

Κατοπιν αυτων των λιγων και πολλων αλλων ειμαι απολυτως εναντιον αυτης της 

εγκαταστασης. 

  

Πανταζής Σπύρος  

12 Φεβ 2022, 18:06 

Δηλώνω απερίφραστα αρνητικός στην υποβάθμιση και  καταστροφή του φυσικού πλούτου της 

Σκύρου που επιχειρείται προς το οικονομία κι  όφελος  μικρής μερίδας ατόμων. 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης-Μιχαήλ  

12 Φεβ 2022, 19:32 

Θα ισχύσει επιτέλους η νομιμότητα και η λογική! Είναι ακόμη σε ισχύ η υπ'αριθμόν 1690/2020 

απόφαση του ΣΤΕ βάσει της οποίας απαγορεύεται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην 

περιοχή αυτή για λόγους προστασίας της βιοποικιλότητας και μέχρι τη σύνταξη νέων 

περιβαλλοντικών μελετών που θα εκπονήσει το αρμόδιο υπουργείο.Οι μελέτες αυτές θα 

αποτελέσουν οδηγό για το νέο προεδρικό διάταγμα που θα καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης 

των περιοχών αυτών. Κάντε λίγο υπομονή! Φοβάμαι ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί και 

είμαστε στα προσχήματα. Άλλωστε προσχηματική είναι και η όλη νομολογία του εθνικού 

σχεδίου στρατηγικών επενδύσεων.  

Παναγιωτου Δημήτρης  

12 Φεβ 2022, 20:29 

Πατήστε τα πόδια σας στην Σκύρο και θα σας τα κόψω  

ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

12 Φεβ 2022, 20:39 

Όπου έχουν εγκατασταθεί έχουν καταστρέψει το φυσικό κάλος και όχι μονον.  Επιτέλους 

υπάρχουν και άλλοι τρόποι εξοικονόμησης  ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

αποδοτικοτεροι. Απαράδεκτη πρακτική. Κατηγορηματικα όχι στην τοποθέτηση τους σε 

τόπους με ιστορία και παράδοση. 

ΤΣΑΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ  

12 Φεβ 2022, 21:31 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΕΝΑ ΒΑΡΟΣ 

ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ.... ΑΙΣΧΡΟ! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πανταζής-σπύρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζηγιαννάκης-μιλτιάδης-μιχαήλ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγιωτου-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσουχλαρακησ-μιχαηλ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσαπεπα-μαρια


Μαδιανός Βελισσάριος  

12 Φεβ 2022, 21:44 

Η εγκατάσταση Μονάδος 299,6 ΜW σημαίνει Βαριά Βιομηχανία . 

Τέτοιες εγκαταστάσεις καλό είναι να γίνονται σε Βιομηχανικές Περιοχές και όχι σε μικρά 

νησιά του Αιγαίου. 

Εξετάστε το ενδεχόμενο για εγκατάσταση στη θάλασσα. 

   

ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ  

12 Φεβ 2022, 21:57 

Σταματήστε επιτέλους να καταστρέφετε το φυσικό  περιβάλλον , τα νησιά  και τα βουνά 

μας.  Τα έργα  αυτά απέχουν  πολύ  από την πολυδιαφημισμενη ανάπτυξη,  είναι απλά 

καταστροφή για το περιβάλλον και για τους πολίτες . Ολα γίνονται  για να πλουτίζουν ακόμα 

περισσότερο οι έχοντες και  οι κατέχοντες.  

Καλαποθαράκου Σταυρούλα  

12 Φεβ 2022, 22:01 

Η εγκατάσταση  βαριάς βιομηχανίας στο νησί έρχεται σε αντίθεση με την μέχρι σήμερα 

τουριστική του ανάπτυξη. 

Θέλουμε τουριστική ανάπτυξη στο νησί  ή ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας ; ; ; ; ; ;  

  

Χιώτης ελ Γιώργος  

12 Φεβ 2022, 22:02 

Της απαντήσεις της έχετε πάρει.... αν  βαστατε κοπιαστε.....  

ΧΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  

12 Φεβ 2022, 23:11 

Λίγος σεβασμός στη χλωρίδα και τη πανίδα του τόπου μας. Ο χώρος που επιλέχθηκε για να γίνει αυτό 

το "Τέρας" είναι εντός περιοχής natura.. Λεμε ΟΧΙ στην καταστροφή του όμορφου νησιού μας! 

ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΥΡΟ ΜΑΣ!  

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

12 Φεβ 2022, 23:13 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαδιανός-βελισσάριος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αμουργησ-σπυραγγελοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλαποθαράκου-σταυρούλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χιώτης-ελ-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χιωτη-ευφροσυνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλακησ-εμμανουηλ


Πραγματικά απαράδεκτο!!! Προσωπικά είμαι κατά ... Δεν πρέπει να επιτραπεί αυτό το ''έργο'' 

όπως το έχουν βαφτίσει. Η φυσική ομορφιά ενός τόπου δεν θα έπρεπε να καταστρέφεται για 

οικονομικούς λόγους. Η Σκύρος, ένα νησί που αδιαμφισβήτητα αναπτύσεται τουριστικά ειδικά 

τα τελευταία χρονια, έρχεται αντιμέτωπη με αυτό το καταστροφικό ''έργο'' που θα οδηγήσει 

στην βιομηχανοποίηση του μισού νησιού. Φυσικά, δεν είμαι κατα της αιολικής ενέργειας αλλά 

κατι τέτοιο πρέπει να πραγματοποιείται με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Εφόσον, μέρος του 

''έργου'' είναι προστατευόμενη περιοχή Natura δεν θα έπρεπε καν να γίνεται λόγος για αυτό το 

σοβαρό ζήτημα...  

ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

12 Φεβ 2022, 23:20 

 EIMAI  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΚΑΙ 

ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ . ΘΕΩΡΩ 

ΟΤΙ ΑΠΟΨΕΙΣ  ΟΠΩΣ........ ΝΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ  ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  ......ΟΧΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΝΑΤΟΥΡΑ   .......ΟΧΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ  ΕΚΤΑΣΕΙΣ   ...... ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 

ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΗΣΙΑ   ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ  ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΤΟ ΨΩΜΙ ΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

!                                                                                                                                                                   Η 

ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΓΕΜΙΣΕ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

!   ΚΟΙΤΑΞΤΕ  ΤΗΝ  ΕΥΒΟΙΑ  ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ  ! ΑΠΟ ΠΟΤΕ  Η ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ  ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ? Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  ΛΙΓΝΙΤΗ  ( 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ) ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ  Ε.Ε. ΝΑ  ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΙΣ 

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΝΑ 

ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΓΕΝΗΤΡΙΕΣ  ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ !  ΑΡΑΓΕ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΘΟΥΝ ?  ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΗΚΕ Η 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Η 

ΟΠΟΙΑ  ΓΝΩΡΙΖΕΙ  ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ  ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 

?                             Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ 

ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

!                                                                                                                                                     Η 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΤΟΣ  ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ  ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟ 

ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ !  ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ  ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ   !      ΟΙ ΣΚΥΡΙΑΝΟΙ   ΞΕΡΟΥΝ  ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ  

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

12 Φεβ 2022, 23:26 

Η δήθεν στρατηγική επένδυση είναι ασφαλώς καταστροφική για την Σκύρο αφού 

βιομηχανοποιεί το νησί, εξαφανίζει κάθε προοπτική ανάπτυξης με επίκεντρο την τοπική 

κοινωνία, καταστρέφει την προοπτική της εναλλακτικής ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα και 

του τουρισμού που από κοινού δίνουν στην Σκύρο την προοπτική μίας ολοκληρωμένης 

ανθρωποκεντρικής και ενδογενούς ανάπτυξης. Η Απόφαση του ΣτΕ ήταν ένα ανάχωμα αλλά 

κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει. Αντίθετα, χρειάζεται νέα εγρήγορση για να μην περάσει ένα 

σχέδιο ξένο με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Σκύρου. Η Σκύρος ως νησί μπορεί με 

την πρωτοβουλία και τον σχεδιασμό του Δήμου και των τοικών φορέων να εκπονήσει ένα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπασινοσ-αθανασιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κατσουλησ-δημητρησ


σχέδιο ενεργειακής επάρκειας και αυτονομίας, να γίνει ένα πρότυπ συμμετοχικής ενεργειακής 

δημοκρατίας όπως εξάλλου όλα τα νησιά και οι επιμέρους τοπικές κοινωνίες. Οι ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειεας πρέπει να γίνουν εργαλεία αυτής της νέας ενεργειακής κατάστασης με 

συμμετοχικότητα και κοινιτική παραγωγή. Αντίσταση λοιπόν στην βέβαιη ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ. 

Παπασταθη Ευφροσυνη  

13 Φεβ 2022, 00:12 

Με αυτό το έργο θα καταστραφεί όχι μόνο ο φυσικός μας πλούτος αλλά και το μέλλον των 

παιδιών μας που θα μεγαλώσουν και θα γνωρίζουν ότι δεν σεβόμαστε τίποτα!! Δεν πρέπει να 

το αφήσουμε να συμβει αυτό το εγκλημα 

ΚΟΥΝΑΔΙΝΓ ΑΜΕΡΙΣΣΑ  

13 Φεβ 2022, 00:59 

ΟΧΙ στην κακοποίηση της φύσης και στην καταστροφή του περιβάλλον. 

ΟΧΙ στην βιομηχανία ανεμογεννητριών στη Σκύρο και στην περιοχή natura. 

Σακελλαρίου Αχιλλέας  

13 Φεβ 2022, 01:41 

Δεν θέλουμε  

Κολονιώτη Γεωργία  

13 Φεβ 2022, 01:41 

Καταστροφή  

ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΑΝΝΑ  

13 Φεβ 2022, 02:01 

Δεν είναι κρίμα να καταστραφεί ένα ολόκληρο πανέμορφο νησί για να εξυπηρετηθούν για μία 

ακόμα φορά ιδιωτικά συμφέροντα ; Οι κάτοικοι του νησιού και όλοι όσοι νοιάζονται 

πραγματικά γι' αυτό λέμε ΝΑΙ στην προστασία του Περιβάλλοντος και τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας αλλά ΛΕΜΕ κι ένα τεράστιο ΟΧΙ σ' αυτή την "επένδυση".  

Κατσαρελιας Δημητριος Γ  

13 Φεβ 2022, 02:25 

Ολοι οι Σκυριανοι που εκ φυσεως εχουν αμεσους ή εμμεσους δεσμους με το νησι θα 

προστατεψουν με οποιον τροπο χρειαστει τον τοπο που τους ανεθρεψε, οπου εζησαν κ πεθαναν 

οι προγονοι τους κ οπου ζουν κ μεγαλωνουν τα παιδια τους.  Ο φυσικος πλουτος του νησιου 

ανοικει σε ολους να τον απολαμβανουν, κατοικοι κ επισκεπτες μαζ.  Κανεις φορεας δεν εχει 

δικαιωμα να μας στερησει αυτο το συλλογικο αγαθο με οιαδηποτε δικαιολογια.   

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπασταθη-ευφροσυνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουναδινγ-αμερισσα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σακελλαρίου-αχιλλέας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κολονιώτη-γεωργία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βιργιλιου-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κατσαρελιας-δημητριος-γ


  

Παπαγρηγόρης Θεόδωρος  

13 Φεβ 2022, 02:41 

Αγαπητοί κύριοι, 

Η παρούσα "επένδυση" -αν ποτέ υλοποιούνταν- θα οδηγούσε  στη μετατροπή του μισού 

νησιού σε βιομηχανική ζώνη που προστίθεται σε 2 ήδη υπάρχουσες εκτεταμένες στρατιωτικές 

ζώνες/περιοχές. Τόσο το τουριστικό προϊόν, όσο και η ποιότητα ζωής των κατοίκων θα 

υποβαθμιστει ανεπανόρθωτα. 

Ο "οικολογικος" και "πρασινος"  δήθεν , μανδύας τέτοιων εγκαταστάσεων   σε τιποτα δεν 

αλλάζει  το βιομηχανικό χαρακτήρα και την εκτεταμένη αλλοίωση του 

φυσικού περιβάλλοντος κα τις   επιπτώσεις στην βιοποικιλοτητα -σε περιοχή δικτύου 

Natura-  που θα  επιφέρει.  

Οι ήπιες, εναλλακτικές μορφές τουρισμού και η συμβολή τους τόσο στην ευζωία  των τοπικών 

κοινωνιών όσο και στην ενίσχυση συνολικά, του Ελληνικου προιόντος είναι το ζητούμενο στα 

μικρά αλλά κατοικημένα νησιά μας και όχι η εκβιομηχανοποίηση τους με δυσανάλογες του 

μεγέθους τους, εγκαταστάσεις. 

  

  

Ανδρέου Γιώργος  

13 Φεβ 2022, 03:52 

Ναι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλα όχι σε αυτό το τερατούργημα το οποίο θα 

καταστρέψει τουριστικά το νησί και οχι μόνο...!! 

ΜΑΡΑΘΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  

13 Φεβ 2022, 03:52 

Αν πραγματικά σας ενδιαφέρει το περιβάλλον,διαβάστε τι πάτε να καταστρέψετε με τη 

βιομηχανική ζώνη που πάτε να δημιουργήσετε στον Κόχυλα 

  

Απόσπασμα από το "Τεχνικό Υπόμνημα για την τεκμηρίωση των επιπτώσεων των 

επιχειρούμενης εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Όρος Κοχυλας και στη βιοποικιλότητα 

της Σκύρου", που εκπονήθηκε τον Οκτώβρη του 2011 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος LIFE για την βιοποικιλότητα της Σκύρου. 

Το όρος Κόχυλας – οικολογική αξία και μοναδικότητα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαγρηγόρης-θεόδωρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ανδρέου-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαραθασ-λαμπροσ


Το όρος Κόχυλας στη νότια Σκύρο είναι μία ενιαία ημιορεινή φυσική έκταση, με 

ασβεστολιθικό υπόστρωμα, πετρώδες έδαφος και έντονο ανάγλυφο. Ένα μεγάλο μέρος του 

Κόχυλα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (40.969 στρ.) ως Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίεσ 92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ 

αντίστοιχα. Ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος του Κόχυλα (περίπου 55.000 στρ.) αποτελεί 

Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird Area, IBA). Το όρος Κόχυλας 

καταλαμβάνει σχεδόν το σύνολο της Νότιας Σκύρου και αποτελεί έναν ορεινό όγκο με 

σαφέστατη οικολογική και γεωμορφολογική συνέχεια και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ενιαία οικολογική οντότητα, δεδομένου του ότι τα σημαντικά οικολογικά στοιχεία της 

περιοχής (ενδημική χλωρίδα, Μαυροπετρίτης, σποραδόσαυρα) εμφανίζονται σε σημαντικούς 

αριθμούς και στα νότια τμήματα του Κόχυλα. Η υψηλή οικολογική αξία του Κόχυλα 

συνίσταται στο συνδυασμό μίας σειράς περιβαλλοντικών στοιχείων-παραμέτρων: 

- η περιοχή του Κόχυλα, φιλοξενεί την μεγαλύτερη αποικία του Μαυροπετρίτη (Falco 

eleonorae) παγκοσμίως. Ως γνωστόν, στην Ελλάδα αναπαράγεται το 82% του παγκόσμιου 

πληθυσμού του Μαυροπετρίτη και αυτό καθιστά τη διατήρηση του είδους όχι μόνο εθνική 

αλλά και διεθνή υποχρέωση του ελληνικού κράτους. 

- εκτός από τον Μαυροπετρίτη, έχει τεκμηριωθεί και η αναπαραγωγή στην περιοχή του – 

σπάνιου για την Ελλάδα – σμυρνοτσίχλονου (Emberiza cineracea). Ο Κόχυλας αποτελεί τη 

δυτικότερη περιοχή αναπαραγωγής του είδους αυτού, που στην Ελλάδα αναπαράγεται μόνο 

σε 2 ακόμα περιοχές, στη Λέσβο και τη Χίο. Ένας μεγάλος πληθυσμός φρυγανοτσίχλονου 

(Emberiza caesia), επίσης, αναπαράγεται στην περιοχή, είναι καλά τεκμηριωμένη και η μεγάλη 

σημασία της Σκύρου για τη μετανάστευση των πτηνών. 

- στον Κόχυλα συναντώνται 6 είδη φυτών που περιλαμβάνονται στις δύο εκδόσεις του Βιβλίου 

Ερυθρών Δεδομένων (Red Data Book, RDB) των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της 

Ελληνικής Χλωρίδας. Από αυτά τα είδη τα δύο είναι ενδημικά της Σκύρου (Aethionema retsina 

και Scorzonera scyria), για άλλα δύο ο Κόχυλας φιλοξενεί πάνω από 90% του συνολικού τους 

πληθυσμού (Campanula merxmuelleri και Aubrieta scyria), ενώ και τα άλλα δύο είδη 

(Centaurea rechingeri και Galanthus ikariae subsp. snogerupi) είναι ενδημικά της περιοχής του 

Αιγαίου, συναντώνται σε λίγες θέσεις και οι υποπληθυσμοί τους είναι ολιγάριθμοι. 

- αποτελεί το φυσικό βιότοπο του Σκυριανού αλόγου, της μοναδικής αυτής φυλής ιπποειδών 

που απειλείται με εκφυλισμό. Η περίπτωση του σκυριανού αλόγουκαταδεικνύει και την 

σημασία της περιοχής του Κόχυλα ως ‘εργαστήριο τησ Φύσης’, καθώς τα ιδιαίτερα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά ων σκυριανών αλόγων αφενός οφείλονται στα οικολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, αφετέρου διαμορφώθηκαν και εγκαταστάκηκαν σε μικρό, από 

εξελικτικής απόψεως, χρόνο (λίγες χιλιάδες χρόνια). 

- φιλοξενεί ένα από τα λιγοστά ενδημικά είδη ερπετών του Αιγαίου, τη σποραδόσαυρα 

Podarcis gaigeae, ενδημικά του αρχιπελάγους της Σκύρου και της νησίδας Πιπέρι της 

Αλοννήσου. 

- φιλοξενεί ιδιαίτερους τύπους βλάστησης, όπως οι αμιγείς δενδρώδεις συστάδες με σφενδάμια 

(Acer sempervirens). Στη νησιωτική Ελλάδα αμιγείς δασικές συστάδες σφενδαμιών 

παρατηρούνται μόνο στον Κόχυλα και στο όρος Πελιναίο της Χίου. 

Καθίσταται σαφές, επομένως, ακόμα και στους μη ειδικούς, πως ενώ κάθε ένα από τα 

παραπάνω οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής έχει την δική του ιδιαίτερη σημασία, στο 



σύνολό τους προσδίδουν πολλαπλασιαστική αξία στο οικοσύστημα του Κόχυλα, καθιστώντας 

την περιοχή μοναδική ως προς τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. 

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ουσιαστικά 

καταλαμβάνει ολόκληρη τη νότια Σκύρο και τη μετατρέπει σε βιομηχανική ζώνη. Αναρωτιέται 

κανείς, πώς γίνεται παρά την αναγνωρισμένη οικολογική σημασία της περιοχής να συνεχίζεται 

η προσπάθεια εγκατάστασης ενός τόσο μεγάλου βιομηχανικού μεγέθους έργου χωρίς να 

εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα. Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως η εγκατάστασή του είναι 

ασύμβατη με την ύπαρξη της περιοχής NATURA 2000 και την οικολογική αξία του Κόχυλα 

(..). 

Πελασγος Στελιος  

13 Φεβ 2022, 10:39 

Οι πιέσεις της κλιματικής αλλαγής ήδη φτάνουν την ενδημική προστατευομενη χλωρίδα και 

πανίδα στο χείλος της κατάρρευσης ειδικά του Μαυροπετριτη ο οποίος δεν μπορεί να 

μετακινηθεί βορειότερα. Η εγκατάσταση βαριά βιομηχανικής δραστηριότητας όπως η 

θνησιγενης (διάρκεια ζωής σνεμογεννητριών) προτεινομενη οδηγεί στον αφανισμό την φυσική 

Εθνική και οικουμενική κληρονομιά σε μια χώρα που ποτέ δεν προσπάθησε επιτυχημενες 

εναλλακτικές λύσεις όπως η επιδότηση οικιακής παραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκων 

που εφάρμοσε η Κύπρος με εξαιρετική επιτυχία τα τελευταία 30 χρόνια. 

Anastasiou Stella Anastasiou  

13 Φεβ 2022, 11:01 

Δεν υπαρχει μονο το κερδος και η κακως εννοουμενη αναπτυξη, υπαρχει η φυση, η ηρεμια 

των κατοικων και των φιλοξενουμενων στο νησι, υπάρχουν τα αλογα και τα πουλια, υπαρχει 

αυτο που θα αφησει η Σκυρος στις επομενες γενιες. Ενα περιβαλλον χωρις παρεμβασεις , 

απαραμιλλης ομορφιας και γι αυτο πρεπει να παλαιψουμε οσοι αγαπαμε την Σκυρο. 

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

13 Φεβ 2022, 11:06 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η καταστροφή  μιας περιοχής ΝΑΤURA   ενώ το ΣΤΕ  έχει αποφασίσει ήδη 

την προστασία του ,ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ  η καταπάτηση ενός βουνού ,ενός νησιού για 

ανανεώσιμες ενέργειες αμφιβολης αποτελεσματικότητας...ΟΧΙ  ΠΟΤΕ... 

Μπερτσια Σωτηρια  

13 Φεβ 2022, 11:10 

Αν ειναι αυτός ο μόνος τρόπος να παράγουμε ρεύμα, παροτι θεωρείται ξεπερασμένος κι 

επιβλαβής για το περιβάλλον, γιατι στη Σκυρο? Δεν υπάρχουν ακατοίκητες βραχονησιδες? Δεν 

έχει δώσει αρκετές εκτάσεις ήδη η Σκύρος (αεροδρόμιο, ναυσταθμος)? ΌΧΙ, λοιπον, στο έργο 

αυτό που θα αποτελέσει ταφόπλακα γαι το νησί μας! 

Σαμαμιδα Θεοδώρα  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πελασγος-στελιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#anastasiou-stella-anastasiou
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαλσαμακη-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπερτσια-σωτηρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σαμαμιδα-θεοδώρα


13 Φεβ 2022, 11:11 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ. 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟ  

  

  

Μαρίνου Μαρία  

13 Φεβ 2022, 11:37 

Απαράδεκτο! Σ’ ένα τόσο μικρό νησί, φαραωνικά έργα καταστροφής! Η Σκύρος ήταν, είναι 

και θα παραμείνει ένα μικρό διαμάντι.  

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

13 Φεβ 2022, 12:14 

Εκφράζω την κάθετη διαφωνία μου με την εγκατάσταση του σχεδιαζόμενου Αιολικού Πάρκου 

σας στη Σκύρο, και ιδιαίτερα σε περιοχή NATURA. Επιτρέψατέ μου να μην έχω ουδεμία 

εμπιστοσύνη στα διεφθαρμένα πολιτικά συστήματα της χώρας, όσον αφορά την τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων που διέπουν το έργο. Άλλωστε η εικόνα που αποκομίζουμε 

καθημερινά από τα αστικά κέντρα, το αποδεικνύει περίτρανα! Η απάντηση στο ερώτημα 

περιβάλλον ή ανάπτυξη, είναι πέραν από φιλοσοφικό, και βαθιά πολιτικό. Οι πολίτες της 

χώρας αποφασίζουν για τα οφέλη ενός πρόσκαιρου προγράμματος, ενάντια σε ότι αυτό 

μακροπρόθεσμα επιφέρει. Η καταστροφή στο οικοσύστημα της περιοχής της νοτίου Σκύρου, 

που θα επέλθει από τις εργασίες του εν λόγω έργου, θα είναι μη αναστρέψιμη και το 

ουσιαστικό όφελος για το νησί και τη χώρα, μηδαμινό. Υπάρχουν ουσιαστικότερες λύσεις για 

το ενεργειακό και τις θέσεις εργασίας, δίχως τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Ας αποφασίσουν 

επιτέλους οι τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε ονομαστικό ενυπόγραφο ψήφισμα 

διαμαρτυρίας ΟΛΩΝ των πολιτών της Σκύρου, ενάντια στο έκτρωμα και στο 

περιβαλλοντολογικό έγκλημα που επιτελείται. Ας αναληφθούν δυναμικές πρωτοβουλίες, 

πέραν από τις ατέρμονες συζητήσεις.    

ΠΑΤΡΑΣ ΣΗΜΗΤΡΙΟΣ  

13 Φεβ 2022, 12:25 

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριων με βεβαιότητα θα διαταραξει την ισορροπία στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Τα προβλήματα που θα δημιουργήσει, τόσο βραχυπροθεσμα όσο και 

μεσομακροπροθεσμα είναι δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση με το προσωρινό αλλα τεράστιο 

οικονομικό όφελος των εταιριών εκμετάλλευσης. Η τοπική αλλα και η ευρυτερ κοινωνία θα 

παραμείνουν ανεπανόρθωτα τραυματισμενες. Η διεθνής εμπειρία ας αποτελέσει ακλόνητο 

επιχείρημα για την ΑΡΝΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΗΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ 

ΣΚΥΡΟΥ. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρίνου-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργακοπουλοσ-παναγιωτησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πατρασ-σημητριοσ


Παπαγρηγόρη Αμερισσα  

13 Φεβ 2022, 12:39 

Δε συμφωνώ  

Παπαθεοδώρου Μαίρη  

13 Φεβ 2022, 12:49 

ΟΧΙ! Είναι έγκλημα στο φυσικό περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα του τόπου. Σταματήστε 

να καταστρέφετε τη φύση μας. Είδαμε τα αποτελέσματα και στην Εύβοια.. 

Θεοδώρου Μαρία  

13 Φεβ 2022, 13:07 

Σ ένα νησί όπως η  Σκύρος με διαφυλαγμένες: αρχιτεκτονική κληρονομιά, πολιτισμική 

παράδοση και βιοποικιλότητα, προτείνουν την μετατροπή σε υπερμεγέθους βιομηχανική ζώνη, 

με επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος από την κατασκευή του έργου με χαράξεις 

δρόμων, υλικών εισαγωγής αλλά και την μετέπειτα οπτικό ακουστική ρύπανση στην αισθητική 

τοπιογραφία πρωί και βράδυ με υπερισχύοντα κόκκινα φώτα να αναβοσβήνουν. Η 

αμφισβητήσιμη ανάγκη του δυσανάλογου έργου για κάλυψη ενέργειας του νησιού φαντάζει 

μόνο ως επενδυτική ευκαιρία των lobbying. 

Μελ'α Mυρτώ  

13 Φεβ 2022, 13:21 

Το όρος Κόχυλας στη νότια Σκύρο είναι μία ενιαία ημιορεινή φυσική έκταση, με 

ασβεστολιθικό υπόστρωμα, πετρώδες έδαφος και έντονο ανάγλυφο. Ένα μεγάλο μέρος του 

Κόχυλα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (40.969 στρ.) ως Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίεσ 92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ 

αντίστοιχα. Ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος του Κόχυλα (περίπου 55.000 στρ.) αποτελεί 

Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird Area, IBA). Το όρος Κόχυλας 

καταλαμβάνει σχεδόν το σύνολο της Νότιας Σκύρου και αποτελεί έναν ορεινό όγκο με 

σαφέστατη οικολογική και γεωμορφολογική συνέχεια και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ενιαία οικολογική οντότητα, δεδομένου του ότι τα σημαντικά οικολογικά στοιχεία της 

περιοχής (ενδημική χλωρίδα, Μαυροπετρίτης, σποραδόσαυρα) εμφανίζονται σε σημαντικούς 

αριθμούς και στα νότια τμήματα του Κόχυλα. Η υψηλή οικολογική αξία του Κόχυλα 

συνίσταται στο συνδυασμό μίας σειράς περιβαλλοντικών στοιχείων-παραμέτρων: 

- η περιοχή του Κόχυλα, φιλοξενεί την μεγαλύτερη αποικία του Μαυροπετρίτη (Falco 

eleonorae) παγκοσμίως. Ως γνωστόν, στην Ελλάδα αναπαράγεται το 82% του παγκόσμιου 

πληθυσμού του Μαυροπετρίτη και αυτό καθιστά τη διατήρηση του είδους όχι μόνο εθνική 

αλλά και διεθνή υποχρέωση του ελληνικού κράτους. 

- εκτός από τον Μαυροπετρίτη, έχει τεκμηριωθεί και η αναπαραγωγή στην περιοχή του – 

σπάνιου για την Ελλάδα – σμυρνοτσίχλονου (Emberiza cineracea). Ο Κόχυλας αποτελεί τη 

δυτικότερη περιοχή αναπαραγωγής του είδους αυτού, που στην Ελλάδα αναπαράγεται μόνο 

σε 2 ακόμα περιοχές, στη Λέσβο και τη Χίο. Ένας μεγάλος πληθυσμός φρυγανοτσίχλονου 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαγρηγόρη-αμερισσα
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(Emberiza caesia), επίσης, αναπαράγεται στην περιοχή, είναι καλά τεκμηριωμένη και η μεγάλη 

σημασία της Σκύρου για τη μετανάστευση των πτηνών. 

- στον Κόχυλα συναντώνται 6 είδη φυτών που περιλαμβάνονται στις δύο εκδόσεις του Βιβλίου 

Ερυθρών Δεδομένων (Red Data Book, RDB) των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της 

Ελληνικής Χλωρίδας. Από αυτά τα είδη τα δύο είναι ενδημικά της Σκύρου (Aethionema retsina 

και Scorzonera scyria), για άλλα δύο ο Κόχυλας φιλοξενεί πάνω από 90% του συνολικού τους 

πληθυσμού (Campanula merxmuelleri και Aubrieta scyria), ενώ και τα άλλα δύο είδη 

(Centaurea rechingeri και Galanthus ikariae subsp. snogerupi) είναι ενδημικά της περιοχής του 

Αιγαίου, συναντώνται σε λίγες θέσεις και οι υποπληθυσμοί τους είναι ολιγάριθμοι. 

- αποτελεί το φυσικό βιότοπο του Σκυριανού αλόγου, της μοναδικής αυτής φυλής ιπποειδών 

που απειλείται με εκφυλισμό. Η περίπτωση του σκυριανού αλόγουκαταδεικνύει και την 

σημασία της περιοχής του Κόχυλα ως ‘εργαστήριο τησ Φύσης’, καθώς τα ιδιαίτερα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά ων σκυριανών αλόγων αφενός οφείλονται στα οικολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, αφετέρου διαμορφώθηκαν και εγκαταστάκηκαν σε μικρό, από 

εξελικτικής απόψεως, χρόνο (λίγες χιλιάδες χρόνια). 

- φιλοξενεί ένα από τα λιγοστά ενδημικά είδη ερπετών του Αιγαίου, τη σποραδόσαυρα 

Podarcis gaigeae, ενδημικά του αρχιπελάγους της Σκύρου και της νησίδας Πιπέρι της 

Αλοννήσου. 

- φιλοξενεί ιδιαίτερους τύπους βλάστησης, όπως οι αμιγείς δενδρώδεις συστάδες με σφενδάμια 

(Acer sempervirens). Στη νησιωτική Ελλάδα αμιγείς δασικές συστάδες σφενδαμιών 

παρατηρούνται μόνο στον Κόχυλα και στο όρος Πελιναίο της Χίου. 

Καθίσταται σαφές, επομένως, ακόμα και στους μη ειδικούς, πως ενώ κάθε ένα από τα 

παραπάνω οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής έχει την δική του ιδιαίτερη σημασία, στο 

σύνολό τους προσδίδουν πολλαπλασιαστική αξία στο οικοσύστημα του Κόχυλα, καθιστώντας 

την περιοχή μοναδική ως προς τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. 

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ουσιαστικά 

καταλαμβάνει ολόκληρη τη νότια Σκύρο και τη μετατρέπει σε βιομηχανική ζώνη. Αναρωτιέται 

κανείς, πώς γίνεται παρά την αναγνωρισμένη οικολογική σημασία της περιοχής να συνεχίζεται 

η προσπάθεια εγκατάστασης ενός τόσο μεγάλου βιομηχανικού μεγέθους έργου χωρίς να 

εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα. Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως η εγκατάστασή του είναι 

ασύμβατη με την ύπαρξη της περιοχής NATURA 2000 και την οικολογική αξία του Κόχυλα 

(..). 

μπουρνακα νικη  

13 Φεβ 2022, 13:31 

Όχι! Απαράδεκτο! 
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ΣΑΛΕΜΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ  

13 Φεβ 2022, 13:37 

Έχει γίνει, πλέον, κατανοητό από την ανθρωπότητα ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας 

επιβαρύνει  την κλιματική αλλαγή, ενώ η κλιματική αλλαγή μπορεί να απειλεί την 

βιοποικιλότητα όχι όμως στο βαθμό που επιφέρουν οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις των 

αναπτυξιακών έργων σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει καταδείξει ότι η μετατροπή φυσικών 

εκτάσεων σε τεχνητές επιφάνειες και ο κατακερματισμός των οικοσυστημάτων με την 

διάνοιξη δρόμων, είναι η κυριότερη αιτία μείωσης έως και απώλειας της βιοποικιλότητας. 

Μπορεί οι ΑΣΠΗΕ, ως καθαρή πηγή ενέργειας, να στοχεύουν στην επίτευξη των κλιματικών 

στόχων που έχει επιβάλει η διεθνής πολιτική, όμως με ακατάλληλο έως και ανύπαρκτο 

σχεδιασμό μετατρέπονται σε απειλή για τη χλωρίδα και την πανίδα μιας χερσαίας περιοχής: 

ανακόπτοντας τις εναέριες οδούς των μεταναστευτικών πουλιών και την διαφυγή της άγριας 

πανίδας, και τραυματίζοντας ανεπανόρθωτα τη χλωρίδα με την αλλαγή της χρήσης γης 

προκαλώντας διάβρωση και πλημμυρικά φαινόμενα. 

Για να γίνει βιώσιμη η χωροθέτηση των ΑΣΠΗΕ επιβάλλεται η χρήση τους σε περιοχές εκτός 

του δικτύου Natura 2000, σε περιοχές, δηλαδή, που είναι  πιο κατακερματισμένες και λιγότερο 

οικολογικά ευαίσθητες προστατεύοντας  το φυσικό περιβάλλον, συμβάλλοντας θετικά στην 

κλιματική αλλαγή  και εξασφαλίζοντας την μελλοντική ποιότητα και ισορροπία στα φυσικά 

συστήματα και τις πηγές ενέργειας. 

Σε κάθε περίπτωση, η αλόγιστη χρήστη των ΑΣΠΗΕ που μοναδικό στόχο έχουν το ιδιωτικό 

κέρδος σε βάρος της βιοποικιλότητας και της υγιούς αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φυσικού 

τοπίου δεν μπορεί παρά να αποβεί άγονη. 

Μακρης Μιχαλης  

13 Φεβ 2022, 13:40 

Υπάρχουν τόσες βραχονησίδες όπου μπορούν να τοποθετηθούν οι γεννήτριες εναλλακτικής 

ενέργειας.γιατί θα πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές όπου βλάπτουν χλωρίδα πανίδα και 

γενικότερα στους κατοίκους αυτών των νησιών είμαι κάθετος στην μην τοποθέτηση αυτών με 

αποτέλεσμα την διμιουργια προβλημάτων σε όλους μας.Αλήθεια υπάρχει κάποιος σοβαρός να 

απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την επιστημονική εξήγηση 

αλλά και την μη διμιουργια προβλημάτων στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο ; 

Καβουλάκος Δημήτριος  

13 Φεβ 2022, 13:47 

Δεν είδα να λαμβάνετε μέτρα να προστατέψετε το περιβάλλον και το οικοσύστημα που είναι 

ήδη NATURA. Ούτε ασφαλιστικές διατάξεις ώστε αν γίνει καταστροφή να ακυρωθεί το έργο. 

Η αποζημίωση δεν λέει τίποτα. Η Φύση και το Οικοσύστημα πρέπει να προστατευθούν, μας 
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ενδιαφέρει να έχουμε την Φύση ανέγγιχτη όχι να αποζημιωθούμε. Σταματήστε την 

καταστροφή παρακαλώ!!!!! 

  

Περγαμαλης Δημήτρης  

13 Φεβ 2022, 13:48 

Απαράδεκτο. Αισχρός!!! 

Περγαμαλη Τερέζα  

13 Φεβ 2022, 14:00 

Ντροπή!!!! 

Κανάς Ανδρέας  

13 Φεβ 2022, 14:05 

ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; Η παραμικρή καταστροφή στο 

περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περιοχές χαρακτηρισμένες σαν Natura, από οποιονδήποτε ιδιώτη 

θεωρείται - πολύ σωστά - παράνομη και τεμωρείται. Όταν, όμως, πρόκειται για σχεδόν μη 

αναστρέψιμη καταστροφή "επιβάλλεται" από την Ελληνική Δημοκρατία σαν στρατηγική 

επένδυση, ακόμα κι αν αυτή η επένδυση γίνεται με δανεικά από τις Τράπεζες. Στις δημοκρατίες 

ο δήμος, δηλαδή ο λαός, έχει τον κυρίαρχο λόγο. Γιατί αυτό δεν ισχύει για την Σκ'υρο; 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

13 Φεβ 2022, 14:12 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί 

τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου.  

Sikkes Niko  

13 Φεβ 2022, 14:13 

ΟΧΙ βιομηχανία ανεμογεννητριών στη Σκύρο, 

ΝΑΙ στη συμμετοχή όλων μας στην παραγωγή καθαρής ενέργειας. 

ΒΑΧΛΑ ΘΕΑΝΩ  

13 Φεβ 2022, 14:14 

Η εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 58 

ανεμογεννητριών, στην θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» είναι ένα θηριώδες 

βιομηχανικό έργο που έρχεται σε σύγκρουση με την διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική 

σημασία του τόπου, τον οποίο θα μετατρέψει αναπόφευκτα σε βιομηχανική ζώνη, αν 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#περγαμαλης-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#περγαμαλη-τερέζα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κανάς-ανδρέας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βασιλειαδησ-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sikkes-niko
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαχλα-θεανω


συνυπολογιστούν και οι συνοδές εργασίες (διάνοιξη δρόμων κλπ). Το έργο θα έχει 

ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα, μεγάλο μέρος του οποίου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000, έχει χαρακτηριστεί 

ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 

92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ, ενώ αποτελεί Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird 

Area, IBA). Πέρα από την παγκόσμια σημασία της περιοχής για το Μαυροπετρίτη, 

στον Κόχυλα φιλοξενούνται κι άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων, γεγονός 

που συμβαίνει ακόμα εξαιτίας της απομόνωσης του νησιού και της κομβικής του θέσης στο 

Αιγαίο, αρκετά μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Η ακεραιότητα του οικοσυστήματος οφείλεται στην σχεδόν καθολική απουσία 

ανθρωπογενών υποδομών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, πέρα της κτηνοτροφίας. 

Αν πραγματοποιηθεί η γιγαντιαία αυτή εγκατάσταση προφανώς κάτι τέτοιο θα πάψει να ισχύει, 

και η επίδραση στη βιοποικιλότητα θα είναι τρομακτική. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ΄όψιν 

όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να ζυγιστούν τα οφέλη, αν πραγματικά 

υπάρχουν, σε σχέση με τους κινδύνους που είναι σίγουρα πολλοί. 

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 333MW 

ΣΤΗΝ ΖΕΠ GR 2420006 «ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (Οκτώβρης 2011). 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

Σταυριδάκης Ευάγγελος  

13 Φεβ 2022, 14:17 

H τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην περιοχή του όρους Κόχυλα αναμένεται να έχει 

ασύμμετρα καταστροφικές συνέπειες στο ιδιαίτερα πλούσιο οικοσύστημα της περιοχής, που 

περιλαμβάνει σπάνια ζωϊκά και φυτικά είδη όπως έχει τεκμηριωθεί αναλυτικά στο Τεχνικό 

Υπόμνημα για την τεκμηρίωση των επιπτώσεων των επιχειρούμενης εγκατάστασης 

ανεμογεννητριών στο Όρος Κοχυλας και στη βιοποικιλότητα της Σκύρου", που εκπονήθηκε 

τον Οκτώβρη του 2011 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE για την 

βιοποικιλότητα της Σκύρο. Δεν διαφαίνεται κανέναν όφελος για την τοπική κοινωνία ενώ κι 

ευρύτερα η βιωσιμότητα του έργου δεν έχει επιβεβαιωθεί. 

Ποιό προβλέπεται να είναι το ενεργειακό όφελος της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, 

ιδιαίτερα για τους κατοίκους και έχοντας υπόψη οτι η  εώς τώρα μαζική εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών ανά την επικράτεια δεν έχει συνδράμει εως τώρα στην αναχαίτηση 

των  δραματικών αυξήσεων στις τιμές  ηλεκτρικής ενέργειας.  

Μέσω ποιών μέσων ελέγχου το κράτος θα εξακριβώσει οτι τα έργα της εταιρείας δεν θα έχουν 

ανεπανόρθωτες συνέπειες στην περιοχή ΝATURA του Κόχυλα, που οφείλει να προστατεύσει; 

Ποιοί κρατικοί η ανεξάρτητοι φορείς θα πραγματοποιήσουν τους ελέγχους και πώς 

εξασφαλίζεται η αμεροληψία τους;  

Ποιά είναι η δέσμευση της εταιρίας για την απομάκρυνση και την ταφή των ανεμογεννητριών 

μετά το πέρας της λειτουργικής τους περιόδου; 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σταυριδάκης-ευάγγελος


Πως εξασφαλίζεται οτι  η συγκεκριμένη εταιρία δεν δρα με όρους κερδοσκοπίας ;  Είναι 

οικονομικά ανεξάρτητη και βιώσιμη ή εξαρτάται απο ευρωπαϊκά κονδύλια;  

Τέλος, υπήρξε πρωτοβουλία συζητήσεων με τους κατοίκους του νησιού; Έχει ληφθεί υπόψη 

η γνώμη τους, ως κυρίων θιγόμενων σε περίπτωση οικολογικής ή αισθητικής καταστροφής 

του όρους Κόχυλα;  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

13 Φεβ 2022, 14:21 

Το σχεδιαζόμενο έργο της εγκατάστασης αιολικού πάρκου στην Σκύρο μονο αρνητικά 

αποτελεσματα θα επιφέρει αφου θα αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό το ανέγγιχτο μεχρι σημερα 

φυσικο περιβάλλον και θα δημιουργήσει πολλα προβλήματα στον τρόπο ζωής των ζώων και 

των πτηνών.Παραλληλα με την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου θα υπάρξει σημαντικό 

πλήγμα στην τοπική οικονομια του νησιου λογω της αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος.  

Σερπανου Μαρια  

13 Φεβ 2022, 14:34 

Καμία ανοχή  πλέον  έχουμε καταστραφεί  σε όλους τους  τομείς  η φύση είναι το  μόνο που 

θα μας σώσει  που θα  μας ξαναγεννησει  μακριά από τη Σκύρο  και από παντού ΣΕΒΑΣΜΟΣ  

ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

13 Φεβ 2022, 14:55 

Η ζημιά στην Φύση, στο Περιβάλλον, στην Αισθητική, στην Οικονομία της Σκύρου θα είναι 

μόνιμη. Το νεκροταφείο αυτό πραγματικά ξεπερασμένων τεχνολογικά ανεμογεννητριών, 

γιγαντιαίων, υπεράριθμων, παράταιρων για τα μικρά και μοναδικά στον κόσμο Διαμάντια του 

Αιγαίου θα παραμείνει για δεκαετίες ίσως και για πάντα έτσι. Άχρηστο και παρατημένο. 

Σπάνια έχει γίνει αποκατάσταση-ιδίως σε τέτοιου μεγέθους πάρκο-γιατί το κόστος είναι πολύ 

μεγάλο. Αποκατάσταση τοπίου, αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, ανακύκλωση των μερών, 

είναι σχεδόν ανέκδοτο.  Απόδειξη αυτού, οι πεσμένες και οι ανενεργές ανεμογεννήτριες σε 

Άνδρο και Νότια Εύβοια αλλά και στις… ΗΠΑ, με πάρκα που μετά 25 χρόνια δεν πληρώνει 

κανείς για να αποκατασταθούν…  Για να μην πιάσουμε το θέμα του τι απαιτείται σε πρώτες 

ύλες για να δημιουργηθούν ή πόσα μέρη τους μπορούν να ανακυκλωθούν ή τα μειονεκτήματά 

τους από την μη δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας, όταν αυτή δύναται να 

παραχθεί... 

Χρόνια πολλά τώρα είναι αυταπόδεικτη και εξόφθαλμη η Αδιαφορία του Κράτους για τους 

Πολίτες και την Φύση. Πρόσφατα παραδείγματα όπως οι πυρκαγιές στην Β. Εύβοια, οι 

πλημμύρες στην Μάνδρα, οι χιονοπτώσεις στην Αττική και γενικότερα αυθαίρετες επιλογές 

που αγνοούν τους κατοίκους και τις τοπικές κοινωνίες, αποδεικνύουν πως ο Πολίτης είναι 

μόνος του και η μόνη του ελπίδα είναι να συνασπιστεί με τους υπόλοιπους. Οι κρατικές αρχές 

δεν ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα του τόπου αλλά με αλλότρια.. αλληθωρίζοντας. .. 

Μια Ορθή διαβούλευση προϋποθέτει την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων πλευρών περί 

της διεξαγωγής της και πολλοί καταγγέλλουν πως αυτό ποτέ δεν συνέβη. Όλοι αναρωτιούνται 

τους λόγους… 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδοπουλοσ-παναγιωτησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σερπανου-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλησ-ιωαννησ


Όλοι ξέρουν πως εάν δεν υπήρχαν επιδοτήσεις δεν θα έτρεχαν τέτοια έργα..κατά κανόνα έργα 

ευκαιριακά , με σκοπό μονάχα το κέρδος αδιαφορώντας για το τι θα αφήσουν πίσω. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι ανεμογεννήτριες 

που ήδη βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης, εκτός περιοχών Natura, επαρκούν για 

να υπερκαλυφθεί κατά δύο έως τρεις φορές ο εθνικός στόχος για το 2030. 

Ο εθνικός στόχος εγκαταστημένης ισχύος από ΑΣΠΗΕ (Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας) ώς το 2030 είναι 7,05 GW. Ο στόχος αυτός είχε επιτευχθεί περίπου 

στο μισό (44%) τον Μάρτιο του 2020 με 260 λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής, συνολικής 

ισχύος 3,11 GW.  Επιπλέον έχουν υποβληθεί 1.838 αιτήσεις ΑΣΠΗΕ, ισχύος 35,36 GW, με 

περίπου 16.000 νέες ανεμογεννήτριες. Δηλ σε λίγο καιρό θα έχει επιτευχθεί ο εθνικός στόχος 

αλλά κάποιοι θέλουν να γεμίσουν την Ελλάδα με νεκροταφεία ανεμογεννητριών (11 και, 

φορές, απάνω από τον Εθνικό στόχο!!!) σε ένα πλανήτη που ετοιμάζεται να αλλάξει βασικό 

καύσιμο και αυτό δεν θα είναι οι ΑΠΕ. 

Η Απληστία έφερε την οικονομική κρίση και η απληστία απειλεί να καταστρέψει και την μάνα 

Γαία. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΠΑΝΤΩΣ!ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ! 

Φαραντάκη Σπυριδούλα  

13 Φεβ 2022, 15:10 

Είναι θλιβερό πως η φερόμενη "πράσινη" ανάπτυξη έχει έρθει για να αλλοτριωσει τις λίγες 

εναπομείνασες πνοές φυσικής ομορφιάς αυτού του τόπου όπως είναι το νησί μας, η Σκύρος. 

Τίθεμαι ενάντια τόσο στην καταστροφή των φυσικών τοπίων όσο και στο ξεπούλημα κάθε 

είδους ζωής που ευδοκιμά στο όρος Κόχυλα της Σκύρου. Ξέρουμε πολύ καλά πως η 

εγκατάσταση ανεμογεννητριών δεν θα βοηθήσει ούτε τους κατοίκους ούτε το νησί, αντιθέτως 

θα το ρημάξει αργά και βασανιστικά μέσω μιας στείρας εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων 

του έως εξαντλήσεως τους.  

Χειλαρης Αναστασιος  

13 Φεβ 2022, 15:14 

Η εν λόγω πρόταση εγκατάστασης τεράστιας ισχύος 300 MW και 150 μέτρων ύψους - όταν 

σε όλη την  Ελλάδα η συνολική χωρητικότητα είναι 4,374 MW στοιχεία ΡΑΕ Α εξάμηνο 2021 

!!!- είναι παντελώς δυσανάλογη για τόσο μικρο μέρος όπως η Σκυρος (το 8% της 

εγκατεστημένης ισχύος  Σε όλη την χώρα!!!)θα αλλοιώσει δε τον χαρακτήρα της νήσου και 

της περιοχής natura - ιδιαίτερου κάλλους με ουδέν αντισταθμιστικό όφελος για τους κατοίκους 

της Σκυρου , τον χαρακτήρα και τις περιουσίες  και του τουριστικού προϊόντος και της 

πρωτογενούς παραγωγής της νήσου .  

Κουγιουφα Μαρία  

13 Φεβ 2022, 15:15 

58 ανεμογενητριες. Πλήρης βιομηχανοποιηση με το έτσι θέλω μόνο και μόνο για το κέρδος 

την ώρα που από τη μια η επιστημονική κοινότητα εξηγεί πόσο ξεπερασμένη πια είναι αυτή η 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φαραντάκη-σπυριδούλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χειλαρης-αναστασιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουγιουφα-μαρία


τεχνολογία και πόσο προβληματική και από την άλλη η τοπική κοινωνία με αγωνία και αγάπη 

στον τόπο της εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια του γιατί όχι.  Απαλλοτριωσεις και εγκλήματα κατά 

της φύσης σε περιοχη natura.  

Fergadis Andreas  

13 Φεβ 2022, 15:28 

Εγώ λέω όχι όχι όχι και περίπου άλλες τρισήμιση χιλιάδες φορές όχι ??? 

ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

13 Φεβ 2022, 15:30 

Η εγκατάσταση αιολικού πάρκου ισχύος 300 MW είναι εντελώς δυσανάλογη όταν η συνολική 

ισχύς της Ελλάδος ήταν 4,374 MW το Α εξάμηνο  του 2021!!!!!!!!!! -στοιχεία ΡΑΕ και 

ΕΛΕΤΑΕΝ ,Δηλαδή  μεγέθους 8% σε σχέση με την χώρα!!!!!Επιπροσθετως  Ούτε προσφέρει 

αντισταθμιστικά   στην Σκυρο και επισηs υπόβαθμιζει το περιβάλλον -περιοχή natura- και το 

τουριστικό προϊόν και τις περιουσίες των κατοίκων ,συνιστά δε υποβάθμιση της αξίας της 

νήσου κσι του περιβάλλοντος της.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ  

13 Φεβ 2022, 15:35 

Λεμε οχι στην καταστροφη του περιβαλλοντος. 

Fergadis Lone  

13 Φεβ 2022, 15:37 

Please dont do that !!!! 

So no no no no .... 

Κωνσταντίνου Βίκυ  

13 Φεβ 2022, 15:38 

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη λειτουργία ανεμογεννητριών είναι απίστευτα 

ασήμαντη ενώ η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον είναι πρωτοφανής και ανεπανόρθωτη με 

μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφελος επιχειρηματιών, που εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες 

επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επωφελούνται της ευνοϊκής για αυτούς νομοθεσίας!!! 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΚΎΡΟ  

Petrioli Aris  

13 Φεβ 2022, 15:43 

ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΠΤΕΙ ΛΟΓΟΣ ΠΙΠΤΕΙ ΡΑΒΔΟΣ 
 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#fergadis-andreas
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χειλαρησ-αναστασιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργιοσ-κατσαμαγκοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#fergadis-lone
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κωνσταντίνου-βίκυ
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ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ  

13 Φεβ 2022, 15:43 

 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΈΡΓΟ 

   

Nikolantonaki Danai  

13 Φεβ 2022, 15:44 

Το όρος Κόχυλας στη νότια Σκύρο είναι μία ενιαία ημιορεινή φυσική έκταση, με 

ασβεστολιθικό υπόστρωμα, πετρώδες έδαφος και έντονο ανάγλυφο. Ένα μεγάλο μέρος του 

Κόχυλα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (40.969 στρ.) ως Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίεσ 92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ 

αντίστοιχα. Ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος του Κόχυλα (περίπου 55.000 στρ.) αποτελεί 

Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird Area, IBA). Το όρος Κόχυλας 

καταλαμβάνει σχεδόν το σύνολο της Νότιας Σκύρου και αποτελεί έναν ορεινό όγκο με 

σαφέστατη οικολογική και γεωμορφολογική συνέχεια και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ενιαία οικολογική οντότητα, δεδομένου του ότι τα σημαντικά οικολογικά στοιχεία της 

περιοχής (ενδημική χλωρίδα, Μαυροπετρίτης, σποραδόσαυρα) εμφανίζονται σε σημαντικούς 

αριθμούς και στα νότια τμήματα του Κόχυλα. Η υψηλή οικολογική αξία του Κόχυλα 

συνίσταται στο συνδυασμό μίας σειράς περιβαλλοντικών στοιχείων-παραμέτρων: 

- η περιοχή του Κόχυλα, φιλοξενεί την μεγαλύτερη αποικία του Μαυροπετρίτη (Falco 

eleonorae) παγκοσμίως. Ως γνωστόν, στην Ελλάδα αναπαράγεται το 82% του παγκόσμιου 

πληθυσμού του Μαυροπετρίτη και αυτό καθιστά τη διατήρηση του είδους όχι μόνο εθνική 

αλλά και διεθνή υποχρέωση του ελληνικού κράτους. 

- εκτός από τον Μαυροπετρίτη, έχει τεκμηριωθεί και η αναπαραγωγή στην περιοχή του – 

σπάνιου για την Ελλάδα – σμυρνοτσίχλονου (Emberiza cineracea). Ο Κόχυλας αποτελεί τη 

δυτικότερη περιοχή αναπαραγωγής του είδους αυτού, που στην Ελλάδα αναπαράγεται μόνο 

σε 2 ακόμα περιοχές, στη Λέσβο και τη Χίο. Ένας μεγάλος πληθυσμός φρυγανοτσίχλονου 

(Emberiza caesia), επίσης, αναπαράγεται στην περιοχή, είναι καλά τεκμηριωμένη και η μεγάλη 

σημασία της Σκύρου για τη μετανάστευση των πτηνών. 

- στον Κόχυλα συναντώνται 6 είδη φυτών που περιλαμβάνονται στις δύο εκδόσεις του Βιβλίου 

Ερυθρών Δεδομένων (Red Data Book, RDB) των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της 

Ελληνικής Χλωρίδας. Από αυτά τα είδη τα δύο είναι ενδημικά της Σκύρου (Aethionema retsina 

και Scorzonera scyria), για άλλα δύο ο Κόχυλας φιλοξενεί πάνω από 90% του συνολικού τους 

πληθυσμού (Campanula merxmuelleri και Aubrieta scyria), ενώ και τα άλλα δύο είδη 

(Centaurea rechingeri και Galanthus ikariae subsp. snogerupi) είναι ενδημικά της περιοχής του 

Αιγαίου, συναντώνται σε λίγες θέσεις και οι υποπληθυσμοί τους είναι ολιγάριθμοι. 

- αποτελεί το φυσικό βιότοπο του Σκυριανού αλόγου, της μοναδικής αυτής φυλής ιπποειδών 

που απειλείται με εκφυλισμό. Η περίπτωση του σκυριανού αλόγουκαταδεικνύει και την 

σημασία της περιοχής του Κόχυλα ως ‘εργαστήριο τησ Φύσης’, καθώς τα ιδιαίτερα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά ων σκυριανών αλόγων αφενός οφείλονται στα οικολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, αφετέρου διαμορφώθηκαν και εγκαταστάκηκαν σε μικρό, από 

εξελικτικής απόψεως, χρόνο (λίγες χιλιάδες χρόνια). 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πατερακησ-τασοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#nikolantonaki-danai


- φιλοξενεί ένα από τα λιγοστά ενδημικά είδη ερπετών του Αιγαίου, τη σποραδόσαυρα 

Podarcis gaigeae, ενδημικά του αρχιπελάγους της Σκύρου και της νησίδας Πιπέρι της 

Αλοννήσου. 

- φιλοξενεί ιδιαίτερους τύπους βλάστησης, όπως οι αμιγείς δενδρώδεις συστάδες με σφενδάμια 

(Acer sempervirens). Στη νησιωτική Ελλάδα αμιγείς δασικές συστάδες σφενδαμιών 

παρατηρούνται μόνο στον Κόχυλα και στο όρος Πελιναίο της Χίου. 

Καθίσταται σαφές, επομένως, ακόμα και στους μη ειδικούς, πως ενώ κάθε ένα από τα 

παραπάνω οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής έχει την δική του ιδιαίτερη σημασία, στο 

σύνολό τους προσδίδουν πολλαπλασιαστική αξία στο οικοσύστημα του Κόχυλα, καθιστώντας 

την περιοχή μοναδική ως προς τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. 

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ουσιαστικά 

καταλαμβάνει ολόκληρη τη νότια Σκύρο και τη μετατρέπει σε βιομηχανική ζώνη. Αναρωτιέται 

κανείς, πώς γίνεται παρά την αναγνωρισμένη οικολογική σημασία της περιοχής να συνεχίζεται 

η προσπάθεια εγκατάστασης ενός τόσο μεγάλου βιομηχανικού μεγέθους έργου χωρίς να 

εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα. Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως η εγκατάστασή του είναι 

ασύμβατη με την ύπαρξη της περιοχής NATURA 2000 και την οικολογική αξία του Κόχυλα 

(..). 

Κουκης Γεωργιος  

13 Φεβ 2022, 16:11 

Όπως φαίνεται οι μεγαλοεπενδυτες έχουν βρει καινουργειο κόλπο για να καταφέρουν να 

προχωρήσουν το καταστροφικό τους έργο στη νότια σκυρο. 

Προσπαθουν να το περάσουν σαν επένδυση εθνικής στρατηγικής σημασίας,και το έχουν βάλει 

σε δημόσια διαβούλευση,γεγονός που δηλώνει ότι κατά πάσα  πιθανότητα θα τεθεί προς 

ψήφιση στη Βουλή 

Φανταστειτε λοιπόν τη δύναμη έχουν οι επενδυτές,πόσο κινούν τα νήματα που μπορούν να 

βάζουν μπροστά ολόκληρη κυβέρνηση με σκοπό να πάρουν το πράσινο φως για να 

καταφέρουν να πατήσουν το πόδι τους στο νησί. 

Σχεδόν είκοσι χρόνια πολεμαμε, και εναντιονομαστε Σε αυτό το άδικο έργο έχουμε πάρει 

υπουργικές αποφάσεις έχουμε πάρει απόφαση υπέρ μας από το συμβούλιο της επικρατείας 

παρόλα αυτά οι απληστία των καλόγερων και οι διαθέσεις του σκληρού καπιταλιστή Πάρις 

Μουράτογλου έχουν φέρει  πάλι το θέμα στην επικαιρότητα.Για άλλη μια φορά θα μας βρούνε 

μπροστά τους μέχρι την τελική νίκη για να μείνει το βουνό στο Σκυριανό άλογο και στον 

μαυροπετρίτη 

ΥΓ οι καλόγεροι έχουν παρατησει τα εγκόσμια και είναι ταγμένοι στο Χρήστο,ο Μουράτογλου 

είναι 82 χρόνων,και η enterprice greece μόνο ανάπτυξη δεν θα φέρει σε αυτό το τοπο 
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gassier artus marc  

13 Φεβ 2022, 16:13 

Je souhaite témoigner mon mécontentement à la réalisationd’un parc éolien à Skyros pour 

la seule satisfaction d’un lobbying de pollueur 

caché aux intérêt financier certain, sans réel retour productif pour l’ile. 

Ce site a ce jour, encore préservé est une zone naturel de petite envergure ou vie depuis 

l’antiquité un rare biotope terrestre, aérien et aquatique des 

plus riche sur ce plateau phréatiquealimentant les 4 grande source de l’ile essentiel à la 

vie, qui au devenir ne pourra immanquablement éviter d’être, détourner, ou détruit. 

À cela s’ajoutera, pour les habitants et les futurs 

touristes unevaste pollution : visuel, sonore voir logistique au long terme à l’élaboration d’une 

telle infrastructure sur un si petit espace qui ne demande qu’à vivre naturellement 

(déboisement, route, béton, futur incendie) ; 

D’où ma réticence à ce projet contreproductif, certainementsuicidaire 

pour le développement de l’ile. 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ  

13 Φεβ 2022, 16:19 

Σύσσωμη η  Σκύρος και όσοι την αγαπούν αντιτίθενται στη βιομηχανοποίησή της προς όφελος 

των λίγων και εις βάρος του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της φυσικής της 

ομορφιάς! Τεράστιο ΟΧΙ σ' αυτό το σχέδιο καταστροφής του νησιού! 

Ξανθούλης Γιάννης  

13 Φεβ 2022, 16:19 

Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μπουν ανεμογεννήτριες στο νησί μας πόσο μάλλον 

σε τόπο Natura θα καταστραφεί χλωρίδα πανίδα και ότι φέρει στην συνέχεια αυτό το 

καταστροφικό έργο για το νησί Μας.. 

Παπαθανασίου-Χείλαρη Μαριάννα  

13 Φεβ 2022, 16:34 

Με κάλυψαν απόλυτα τα σχόλια της Μυρτώς Μελά. Υπάρχουν σοβαρότατα επιχειρήματα που 

καθιστούν την επιλογή της Σκύρου για ένα τέτοιο έργο άκυρη και καταστροφική. Είμαι 

σίγουρη ότι θα γίνει αντιληπτό και δεν θα προχωρήσει το σχέδιο. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

13 Φεβ 2022, 17:02 

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ, εν έτει 2022, να επιχειρείται η καταστροφή περιοχής NATURA. Το 

οιοδήποτε εγχείρημα εγκατάστασης ανεμογεννητριών στον Κόχυλα θα βρεθεί 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ. 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαθανασίου-χείλαρη-μαριάννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγιωτοπουλου-μαρια


Zachari Loukia  

13 Φεβ 2022, 17:06 

 Ένα μεγάλο μέρος του Κόχυλα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (40.969 στρ.) ως 

Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίεσ 

92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ αντίστοιχα. Ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος του Κόχυλα (περίπου 

55.000 στρ.) αποτελεί Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird Area, IBA). Το όρος 

Κόχυλας καταλαμβάνει σχεδόν το σύνολο της Νότιας Σκύρου και αποτελεί έναν ορεινό όγκο 

με σαφέστατη οικολογική και γεωμορφολογική συνέχεια και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ενιαία οικολογική οντότητα, δεδομένου του ότι τα σημαντικά οικολογικά στοιχεία της 

περιοχής (ενδημική χλωρίδα, Μαυροπετρίτης, σποραδόσαυρα) εμφανίζονται σε σημαντικούς 

αριθμούς και στα νότια τμήματα του Κόχυλα. Η υψηλή οικολογική αξία του Κόχυλα 

συνίσταται στο συνδυασμό μίας σειράς περιβαλλοντικών στοιχείων-παραμέτρων: 

-          η  περιοχή του Κόχυλα, φιλοξενεί την μεγαλύτερη αποικία του Μαυροπετρίτη (Falco 

eleonorae) παγκοσμίως. Ως γνωστόν, στην Ελλάδα αναπαράγεται το 82% του παγκόσμιου 

πληθυσμού του Μαυροπετρίτη και αυτό καθιστά τη διατήρηση του είδους όχι μόνο εθνική 

αλλά και διεθνή υποχρέωση του ελληνικού κράτους. 

-          εκτός από τον Μαυροπετρίτη, έχει τεκμηριωθεί και η αναπαραγωγή στην περιοχή του 

– σπάνιου για την Ελλάδα – σμυρνοτσίχλονου (Emberiza cineracea). Ο Κόχυλας αποτελεί τη 

δυτικότερη περιοχή αναπαραγωγής του είδους αυτού, που στην Ελλάδα αναπαράγεται μόνο 

σε 2 ακόμα περιοχές, στη Λέσβο και τη Χίο. Ένας μεγάλος πληθυσμός φρυγανοτσίχλονου 

(Emberiza caesia), επίσης, αναπαράγεται στην περιοχή, είναι καλά τεκμηριωμένη και η μεγάλη 

σημασία της Σκύρου για τη μετανάστευση των πτηνών. 

-           στον Κόχυλα συναντώνται 6 είδη φυτών που περιλαμβάνονται στις δύο εκδόσεις του 

Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων (Red Data Book, RDB) των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών 

της Ελληνικής Χλωρίδας. Από αυτά τα είδη τα δύο είναι ενδημικά της Σκύρου (Aethionema 

retsina και Scorzonera scyria), για άλλα δύο ο Κόχυλας φιλοξενεί πάνω από 90% του 

συνολικού τους πληθυσμού (Campanula merxmuelleri και Aubrieta scyria), ενώ και τα άλλα 

δύο είδη (Centaurea rechingeri και Galanthus ikariae subsp. snogerupi) είναι ενδημικά της 

περιοχής του Αιγαίου, συναντώνται σε λίγες θέσεις και οι υποπληθυσμοί τους είναι 

ολιγάριθμοι. 

-           αποτελεί το φυσικό βιότοπο του Σκυριανού αλόγου, της μοναδικής αυτής φυλής 

ιπποειδών που απειλείται με εκφυλισμό. Η περίπτωση του σκυριανού αλόγουκαταδεικνύει και 

την σημασία της περιοχής του Κόχυλα ως ‘εργαστήριο τησ Φύσης’, καθώς τα ιδιαίτερα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά ων σκυριανών αλόγων αφενός οφείλονται στα οικολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, αφετέρου διαμορφώθηκαν και εγκαταστάκηκαν σε μικρό, από 

εξελικτικής απόψεως, χρόνο (λίγες χιλιάδες χρόνια). 

-          φιλοξενεί ένα από τα λιγοστά ενδημικά είδη ερπετών του Αιγαίου, τη σποραδόσαυρα 

Podarcis gaigeae, ενδημικά του αρχιπελάγους της Σκύρου και της νησίδας Πιπέρι της 

Αλοννήσου. 

-           φιλοξενεί ιδιαίτερους τύπους βλάστησης, όπως οι αμιγείς δενδρώδεις συστάδες με 

σφενδάμια (Acer sempervirens). Στη νησιωτική Ελλάδα αμιγείς δασικές συστάδες σφενδαμιών 

παρατηρούνται μόνο στον Κόχυλα και στο όρος Πελιναίο της Χίου. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#zachari-loukia


Καθίσταται σαφές, επομένως, ακόμα και στους μη ειδικούς, πως ενώ κάθε ένα από τα 

παραπάνω οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής έχει την δική του ιδιαίτερη σημασία, στο 

σύνολό τους προσδίδουν πολλαπλασιαστική αξία στο οικοσύστημα του Κόχυλα, καθιστώντας 

την περιοχή μοναδική ως προς τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί.  

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ουσιαστικά 

καταλαμβάνει ολόκληρη τη νότια Σκύρο και τη μετατρέπει σε βιομηχανική ζώνη. Αναρωτιέται 

κανείς, πώς γίνεται παρά την αναγνωρισμένη οικολογική σημασία της περιοχής να συνεχίζεται 

η προσπάθεια εγκατάστασης ενός  τόσο μεγάλου βιομηχανικού μεγέθους έργου χωρίς να 

εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα.  Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως η εγκατάστασή του είναι 

ασύμβατη με την ύπαρξη της περιοχής NATURA 2000 και την οικολογική αξία του Κόχυλα 

(..). 

Παπανικολαου Ασπα  

13 Φεβ 2022, 17:19 

Το όρος Κόχυλας στη νότια Σκύρο είναι μία ενιαία ημιορεινή φυσική έκταση, με 

ασβεστολιθικό υπόστρωμα, πετρώδες έδαφος και έντονο ανάγλυφο. Ένα μεγάλο μέρος του 

Κόχυλα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (40.969 στρ.) ως Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίεσ 92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ 

αντίστοιχα. Ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος του Κόχυλα (περίπου 55.000 στρ.) αποτελεί 

Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird Area, IBA). Το όρος Κόχυλας 

καταλαμβάνει σχεδόν το σύνολο της Νότιας Σκύρου και αποτελεί έναν ορεινό όγκο με 

σαφέστατη οικολογική και γεωμορφολογική συνέχεια και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ενιαία οικολογική οντότητα, δεδομένου του ότι τα σημαντικά οικολογικά στοιχεία της 

περιοχής (ενδημική χλωρίδα, Μαυροπετρίτης, σποραδόσαυρα) εμφανίζονται σε σημαντικούς 

αριθμούς και στα νότια τμήματα του Κόχυλα. Η υψηλή οικολογική αξία του Κόχυλα 

συνίσταται στο συνδυασμό μίας σειράς περιβαλλοντικών στοιχείων-παραμέτρων: 

-          η  περιοχή του Κόχυλα, φιλοξενεί την μεγαλύτερη αποικία του Μαυροπετρίτη (Falco 

eleonorae) παγκοσμίως. Ως γνωστόν, στην Ελλάδα αναπαράγεται το 82% του παγκόσμιου 

πληθυσμού του Μαυροπετρίτη και αυτό καθιστά τη διατήρηση του είδους όχι μόνο εθνική 

αλλά και διεθνή υποχρέωση του ελληνικού κράτους. 

-          εκτός από τον Μαυροπετρίτη, έχει τεκμηριωθεί και η αναπαραγωγή στην περιοχή του 

– σπάνιου για την Ελλάδα – σμυρνοτσίχλονου (Emberiza cineracea). Ο Κόχυλας αποτελεί τη 

δυτικότερη περιοχή αναπαραγωγής του είδους αυτού, που στην Ελλάδα αναπαράγεται μόνο 

σε 2 ακόμα περιοχές, στη Λέσβο και τη Χίο. Ένας μεγάλος πληθυσμός φρυγανοτσίχλονου 

(Emberiza caesia), επίσης, αναπαράγεται στην περιοχή, είναι καλά τεκμηριωμένη και η μεγάλη 

σημασία της Σκύρου για τη μετανάστευση των πτηνών. 

-           στον Κόχυλα συναντώνται 6 είδη φυτών που περιλαμβάνονται στις δύο εκδόσεις του 

Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων (Red Data Book, RDB) των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών 

της Ελληνικής Χλωρίδας. Από αυτά τα είδη τα δύο είναι ενδημικά της Σκύρου (Aethionema 

retsina και Scorzonera scyria), για άλλα δύο ο Κόχυλας φιλοξενεί πάνω από 90% του 

συνολικού τους πληθυσμού (Campanula merxmuelleri και Aubrieta scyria), ενώ και τα άλλα 

δύο είδη (Centaurea rechingeri και Galanthus ikariae subsp. snogerupi) είναι ενδημικά της 

περιοχής του Αιγαίου, συναντώνται σε λίγες θέσεις και οι υποπληθυσμοί τους είναι 

ολιγάριθμοι. 

-           αποτελεί το φυσικό βιότοπο του Σκυριανού αλόγου, της μοναδικής αυτής φυλής 

ιπποειδών που απειλείται με εκφυλισμό. Η περίπτωση του σκυριανού αλόγουκαταδεικνύει και 

την σημασία της περιοχής του Κόχυλα ως ‘εργαστήριο τησ Φύσης’, καθώς τα ιδιαίτερα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπανικολαου-ασπα


μορφολογικά χαρακτηριστικά ων σκυριανών αλόγων αφενός οφείλονται στα οικολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, αφετέρου διαμορφώθηκαν και εγκαταστάκηκαν σε μικρό, από 

εξελικτικής απόψεως, χρόνο (λίγες χιλιάδες χρόνια). 

-          φιλοξενεί ένα από τα λιγοστά ενδημικά είδη ερπετών του Αιγαίου, τη σποραδόσαυρα 

Podarcis gaigeae, ενδημικά του αρχιπελάγους της Σκύρου και της νησίδας Πιπέρι της 

Αλοννήσου. 

-           φιλοξενεί ιδιαίτερους τύπους βλάστησης, όπως οι αμιγείς δενδρώδεις συστάδες με 

σφενδάμια (Acer sempervirens). Στη νησιωτική Ελλάδα αμιγείς δασικές συστάδες σφενδαμιών 

παρατηρούνται μόνο στον Κόχυλα και στο όρος Πελιναίο της Χίου. 

Καθίσταται σαφές, επομένως, ακόμα και στους μη ειδικούς, πως ενώ κάθε ένα από τα 

παραπάνω οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής έχει την δική του ιδιαίτερη σημασία, στο 

σύνολό τους προσδίδουν πολλαπλασιαστική αξία στο οικοσύστημα του Κόχυλα, καθιστώντας 

την περιοχή μοναδική ως προς τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί.  

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ουσιαστικά 

καταλαμβάνει ολόκληρη τη νότια Σκύρο και τη μετατρέπει σε βιομηχανική ζώνη. Αναρωτιέται 

κανείς, πώς γίνεται παρά την αναγνωρισμένη οικολογική σημασία της περιοχής να συνεχίζεται 

η προσπάθεια εγκατάστασης ενός  τόσο μεγάλου βιομηχανικού μεγέθους έργου χωρίς να 

εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα.  Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως η εγκατάστασή του είναι 

ασύμβατη με την ύπαρξη της περιοχής NATURA 2000 και την οικολογική αξία του Κόχυλα 

(..). 

Mavrikou Roos  

13 Φεβ 2022, 17:22 

I say NO to the windmills. 

 

Unfortunately they are not as green as we are made to believe. The monstrous size optically 

ruins the places where they are build, it destroys mountains for roads leading to each windmill 

and with this destruction they degrade the habitat for wildlife. These mountains will never be 

te same, because its irreversible! They also pose a continuous threat for birds that fly into their 

huge blades killing them instantly! 

 

Furthermore, if Skyros let's one private company in, it would open the door to many others of 

whom none will care for Skyros' environment or its inhabitants. Only their profit! 

 

So a big NO to anyone who tries!  

Mavrikou Roos  

13 Φεβ 2022, 17:28 

I say NO to the windmills. 

 

Unfortunately they are not as green as we are made to believe. The monstrous size optically 

ruins the places they are build, it destroys mountains for roads and with this destruction they 

degrade the habitat for wildlife. These mountains will never be te same, because its irreversible! 

They also pose a continuous threat for birds that fly into their huge blades killing them 

instantly! 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mavrikou-roos
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mavrikou-roos-2


Furthermore, if Skyros let's one private company in, it would open the door to many others of 

who none of them will care for Skyros' environment or its inhabitants. Only their profit! 

 

So a big NO to anyone who tries!  

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  

13 Φεβ 2022, 18:08 

Η περιβαλλοντική καθώς και τουριστική καταστροφή του Τόπου ύστερα απο παρόμοιους 

βανδαλισμούς της Φύσης δεν διανοείται ακόμη και όταν περικλείεται απο το καθεστώς 

"Στρατηγικών επενδύσεων". Σε καμμία περίπτωση οι κάτοικοι της Σκύρου δεν θα 

επιτρέψουμε τέτοιου είδους καταστροφή ενάντια στους μοναδικούς  "φυσικούς Ναούς" του 

νησιού μας που τοσα χρόνια προστατεύουμε με κάθε νόμιμο τρόπο! 

ΟΧΙ βιομηχανία ανεμογεννητριών στη Σκύρο, ΝΑΙ στη συμμετοχή όλων μας στην παραγωγή 

καθαρής ενέργειας. 

Αργυριου Γιώργος  

13 Φεβ 2022, 18:15 

Καταστροφή για την Σκύρο 

ΠΟΡΤΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

13 Φεβ 2022, 18:16 

Όχι στην καταστροφή της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας της νότιας Σκύρου, περιοχής Νatura 

, όχι στην νέκρωση του οικοσυστήματος για τα κέρδη των επενδυτών. Η αιολική ενέργεια 

πρέπει να είναι σύμμαχος με το περιβάλλον και την τοπική κοινότητα, εδώ αυτό το γιγαντιαίο 

έργο αφενός είναι άνισο με την έκταση του νησιού αφετέρου πρόκειται να είναι καταστροφικό 

για την Σκύρο , ένα τόσο όμορφο νησί με τόσο πλούσιο οικοσύστημα. Όση προπαγάνδα και 

να κάνετε για τα αιολικά, οι κάτοικοι που ως επι το πλείστον ασχολούνται με την κτηνοτροφία 

και τον τουρισμό , θα δουν το νησί τους να γίνεται μεγάλο βιομηχανικό πάρκο , που σε τίποτα 

δεν ωφελεί την βιωσιμότητα του νησιού. ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ. ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ 

Αργυριου Γιώργος  

13 Φεβ 2022, 18:19 

Καταστροφή για την πανέμορφη Σκύρο 

Κουρλιούρου Γεωργία  

13 Φεβ 2022, 18:20 

Όχι στις ανεμογεννήτριες στη Σκύρο. Όχι στην καταστροφή ζώνης NATURA. 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαεμμανουηλ-κυριακοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αργυριου-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πορταρη-κατερινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αργυριου-γιώργος-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουρλιούρου-γεωργία


Τραχανάς Ιάσονας  

13 Φεβ 2022, 18:25 

Καταστρέφεται η φυσική ομορφιά του νησιού.Το νότιο κομμάτι του νησιού έχει μείνει 

αλοβητο τόσα χρόνια από ανθρώπινες συμπεριφορές και δεν είναι η ώρα να αλλάξει αυτό. 

  

  

Προυσιανου Έλλη  

13 Φεβ 2022, 18:44 

Προσπαθώντας να προστατέψουμε το περιβάλλον το μόνο που καταφέρνουμε με αυτό τον 

τρόπο είναι να το καταστρέφουμε.  Οχι δεν θέλουμε αυτή την αιολική ενέργεια που η έκταση 

της θα καταστρέψει την χλωρίδα και την πανίδα του τόπου . 

Προυσιανου Έλλη  

13 Φεβ 2022, 18:45 

Προσπαθώντας να προστατέψουμε το περιβάλλον το μόνο που καταφέρνουμε με αυτό τον 

τρόπο είναι να το καταστρέφουμε.  Οχι δεν θέλουμε αυτή την αιολική ενέργεια που η έκταση 

της θα καταστρέψει την χλωρίδα και την πανίδα του τόπου . 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αθανάσιος  

13 Φεβ 2022, 19:11 

Η αειφόρος ανάπτυξη δεν συμβαδίζει με την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, όταν 

μάλιστα πρόκειται για ένα γιγανταίο έργο, που θα αλλάξει συνθέμελα ένα ολόκληρο νησί 

αλλάζοντας τελείως την φυσιογνωμία του, στο όνομα του κέρδους και της δήθεν ανάπτυξης. 

Ας σεβαστούμε τις περιοχές natura, ας φυλάξουμε κάτι από τη φύση, ας επιτρέψουμε την 

Σκύρο να έχει μέλλον. 

Όχι στην καταστροφή του φυσικού πλούτου της ΣΚΎΡΟΥ. 

Κανά Καλλιόπη  

13 Φεβ 2022, 19:12 

Θλίψη και οργή μου πρικαλεί σαν Σκυριανή η απαράδεκτη και αδικαιολόγητη απόφαση να 

εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε περιοχές της Σκύρου χαρακτηρισμένες - οι περισσότερες 

- σαν Natura παρά την σχεδόν καθολική αντίδραση των κατοίκων του νησιού μας 

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τραχανάς-ιάσονας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#προυσιανου-έλλη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#προυσιανου-έλλη-2
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κανά-καλλιόπη


Τσακουπουλου Δάφνη  

13 Φεβ 2022, 19:18 

Κάτω τα χέρια από τον κοχυλα 

Νάστος Αλέξανδρος  

13 Φεβ 2022, 19:39 

Η φύση  μας "ανάγκασε" να ονομάσουμε την περιοχή  Natura.                

Λέμε ΟΧΙ  στην καταστροφή  της περιοχής  Natura 

Σκαναβή Κωνσταντίνα  

13 Φεβ 2022, 19:52 

Στον ήχο της "κλιματικής αλλαγής" ολόκληρος ο πλανήτης αμφιταλαντεύεται στις διάφορες 

προτεινόμενες και αντικρουόμενες περιβαλλοντικές πολιτικές, αναζητώντας σωτηρία μέσα 

από πράσινες προσεγγίσεις. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της γης 

ελάχιστα κατανοούν την επιστημονική προσέγγιση στο θέμα, όχι γιατί δεν είναι αρκετά 

ευφυείς αλλά γιατί όπως σε κάθε επιστημονικό πεδίο έτσι και στις περιβαλλοντικές επιστήμες 

απαιτείται να έχεις στιβαρό υπόβαθρο ώστε να προχωρήσεις σε αποτελεσματική κριτική 

αξιολόγηση για την επίλυση των σχετικών θεμάτων. Συνεπώς για όσους το προσωπικό 

οικονομικό κέρδος υπερβαίνει την διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και ακόμη 

και της ζωής της ίδιας, το φάντασμα της κλιματικής αλλαγής και οι ανεπαρκώς 

ενημερωμένοι πολίτες φαντάζουν ως ευκαιρία, ώστε να επωφεληθούν προσωπικά, 

επενδύοντας σε άστοχες και επικίνδυνες πρακτικές πράσινης ανάπτυξης. Ως πανεπιστημιακός 

δάσκαλος στο πεδίο της περιβαλλοντικής επικοινωνίας, κρίνω ότι  ότι η ανάγκη για μετάβαση 

στην πράσινη ενέργεια πρέπει να λάβει υπόψη τις εκκλήσεις για προστασία της 

βιοποικιλότητας από άναρχες χωροθετήσεις, οι οποίες θα ακυρώσουν την βασική αποστολή 

των ΑΠΕ, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος.  Προσυπογράφω και παραθέτω στοιχεία 

από την πρόσφατη ανάρτηση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου κ. Κυριάκου 

Αντωνόπουλου, ο οποίος τοποθετείται σχετικά με την περίπτωση της νήσου Σκύρου. 

Υπογραμμίζω ότι μαζί με τον Πρόεδρο κ. Αντωνόπουλο  τα 8 τελευταία χρόνια μέσα από το 

διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης γνωστό ως Skyros 

Project προωθούμε υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά στους χιλιάδες οπαδούς που μας 

ακολουθούν. 

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ  

Η σχεδιαζόμενη επένδυση με τη δημιουργία βιομηχανικής ζώνης με την τοποθέτηση 

ανεμογεννητριών ύψους 180 μέτρων και συνολικής ισχύος 299.6 MW σε περιοχή Natura και 

ιερών συμφερόντων στη νότια Σκύρο, υπόσχεται  να  καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον 

στο όνομά  της διάσωσης του. 

Το ίδιο έργο σε όλη την Ελλάδα, παρά τη σαφή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  η οποία 

θέλει όλες αυτές τις επενδύσεις είτε σε φωτοβολταϊκά είτε σε ανεμογεννήτριες να γίνονται 

από δω και πέρα μόνο στη θάλασσα ώστε  να αφαιρούνται εύκολα, αναγνωρίζοντας 

παράλληλα την εναντίωση των κοινωνιών στην καταστροφή της Φύσης. 

Θέλουμε  να συμμετέχουμε στην παραγωγή καθαρής ενέργειας ως πολίτες, μέσα από 

νομοσχέδια που θα δίνουν κίνητρα σε όλα τα νοικοκυριά να τοποθετούν οικιακά συστήματα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσακουπουλου-δάφνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νάστος-αλέξανδρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκαναβή-κωνσταντίνα


παραγωγής ενέργειας πού να τη διοχετεύουν στο δίκτυο και να συμβάλλουν με ένα τεράστιο 

ποσοστό στην Εθνική παραγωγή καθαρής ενέργειας. 

Και τα οποία εύκολα θα απομακρυνθούν με την εξέλιξη των μελλοντικών συστημάτων. Ενώ 

οι γιγαντιαίες εγκαταστάσεις θα μείνουν για να θυμίζουν την αλαζονεία. 

Θέλουμε να δίνονται κίνητρα και χρηματοδοτήσεις σε Δήμους και κοινότητες για την 

ενεργειακή τους αυτονομία με μικρές παρεμβάσεις που θα αναλογούν στην κλίμακα του 

κάθε τόπου. 

Αν  αυτές οι μεγάλες επενδύσεις ήταν ελκυστικές και φιλικές προς το περιβάλλον όλοι θα 

ζητούσαν να τις έχουν χωρίς ανταλλάγματα και καθρεφτάκια. 

Τα ανταποδοτικά οφέλη που δίνονται για την αποδοχή τους είναι στη λογική της εξαγοράς 

και προσδιορισμού τιμής πώλησης της περιβαλλοντικής συνείδησης. 

Η επένδυση αυτή αποτελεί άμεση υπονόμευση του βιώσιμου τουρισμού και θα καταδικάσει 

τη Σκύρο να χαρακτηρίζεται μόνο σαν βιομηχανική και στρατιωτική ζώνη. 

Ο παραδοσιακός χαρακτήρας του νησιού και η δήθεν προστασία του πάει στα σκουπίδια. 

ΟΧΙ βιομηχανία ανεμογεννητριών στη Σκύρο! 

. 

Νικολάου Αμαλια  

13 Φεβ 2022, 19:55 

Η τεχνολογία εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. 

Η αξιοποίηση της γνώσης, της γνώμης, η τεκμειριωση όλων των πάσης φύσεως μελετών για 

την βέλτιστοποίηση  της ποιότητας ζωής και συνύπαρξης περιβάλλοντος και ανθρώπου, είναι 

αυτό που πρέπει να ξεχνάμε. 

Να μην εθελοτυφλουμε. 

Οχι στο βωμό του  απλειστου οικονομικου κέρδους. 

 Οι μορφές ενέργειες, αλλάζουν  εξελλισονται. 

Οχι άλλες ανεμογεννήτριες. 

  

  

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  

13 Φεβ 2022, 20:15 

Στα πλαίσια της προσπάθειας αντικατάστασης της ρυπογόνας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσω λιγνίτη, πετρελαίου κ.α., με «καθαρή» ενέργεια, τις τελευταίες δεκαετίες 

βιώνουμε στη χώρα μας πρωτόγνωρη ανάπτυξη αιολικών, φωτοβολταϊκών και άλλων 

εναλλακτικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Κάθε γωνιά της πατρίδας μας, 

ακόμη και η ίδια η θάλασσα, καταλαμβάνεται σταδιακά από τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. 

Στο όνομα της «πράσινης ανάπτυξης» τοπία της Ελλάδας τραγουδισμένα από τον Όμηρο ως 

τον Ελύτη φυτεύονται με τσιμέντο και σίδερο. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολάου-αμαλια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπινησ-μιχαλησ


Υποτίθεται πως όλες αυτές οι εγκαταστάσεις θα παρήγαγαν «καθαρή» ενέργεια και θα 

συνέβαλαν τελοσπάντων στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε πλέον ότι 

αυτό το σενάριο έχει διαψευστεί: H διακοπτόμενη φύση των «εναλλακτικών» πηγών ενέργειας 

κάνει τη λειτουργία τους προβληματική και δεν επιτρέπει την αντικατάσταση των συμβατικών 

μορφών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος· απλώς προστίθεται σε αυτές. Επιπλέον, τα υλικά 

με τα οποία είναι κατασκευασμένες οι ανεμογεννήτριες των αιολικών σταθμών, τα 

φωτοβολταϊκά, καθώς επίσης και τα «φιλικά προς το περιβάλλον» ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι 

εξαιρετικά τοξικά. Επομένως η εξόρυξη και η παραγωγή των υλικών που απαιτούνται για έναν 

τόσο μεγάλο αριθμό βραχύβιων κατασκευών, δημιουργεί ένα ακόμη μεγαλύτερο ρυπογόνο 

αποτύπωμα στο περιβάλλον απ’ ότι ο συμβατικός τρόπος παραγωγής ενέργειας. 

Έτσι, η «πράσινη ανάπτυξη» καταντά (στην καλύτερη των περιπτώσεων) ένα ανεπιτυχές και 

εν τέλει υποκριτικό μέτρο, προκειμένου ο σύγχρονος άνθρωπος να συνεχίσει το βιομηχανικό 

τρόπο ζωής του. Δεν αποτελεί λύση για το ενεργειακό πρόβλημα, ούτε για τη σωτηρία του 

πλανήτη. Ενδύεται το μανδύα της οικολογίας, αλλά στην πραγματικότητα με τον τρόπο που 

αναπτύσσεται οδηγεί με ταχύτερο ρυθμό τον άνθρωπο στην καταστροφή του. Καταλήγει μία 

μεγάλης κλίμακας επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία εκμεταλλεύεται την 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν 

ολόκληρο τον πλανήτη. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας μας, υπό την πίεση διαφόρων 

παραγόντων, υποκύπτει και προωθεί την εγκατάσταση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πλανάται και δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος της καταστροφής 

που επιτελεί: την σε τεράστια κλίμακα και μη αναστρέψιμη επέμβαση σε τόπους που επί 

χιλιετηρίδες διατηρήθηκαν ανέγγιχτοι από ανθρώπινη παρέμβαση. Ποτέ στα χρονικά του 

τόπου μας δεν πραγματοποιήθηκε κάτι ανάλογο. Ποτέ ο άνθρωπος δεν προσπάθησε να επέμβει 

τόσο ριζικά στο περιβάλλον. Ποτέ δεν επιχείρησε να μετατρέψει καθολικά το τοπίο σε 

βιομηχανική περιοχή. Ποτέ δεν υπήρξε τόσο θρασύς ώστε να θελήσει να χρησιμοποιήσει κάθε 

ίχνος του περιβάλλοντος προς εξυπηρέτηση του δικού του τρόπου ζωής. Καμία κυβέρνηση δεν 

έχει εξουσιοδότηση για κάτι τέτοιο. 

Οι τοπικές κοινωνίες της χώρας μας αντιδρούν σε αυτόν τον παραλογισμό καθώς βλέπουν τους 

τόπους στους οποίους μεγάλωσαν να καταστρέφονται. Βλέπουν τον αποκλεισμό τους από 

περιοχές δικαιωματικά προσβάσιμες σε όλους και την «επίταξη» βουνών και θαλασσών προς 

όφελος τελικά των επιχειρηματιών. Οι αντιδράσεις τους όμως δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις διώκονται. Ταυτόχρονα, η αντιπολίτευση και οι λοιπές 

κοινοβουλευτικές πολιτικές δυνάμεις σωπαίνουν εκκωφαντικά μπροστά σε αυτό το φλέγον 

ζήτημα που εξελίσσεται στη χώρα. Παρόλα αυτά, όχι μόνο από τη Σκύρο, αλλά και από κάθε 

βουνό και νησί της Ελλάδας, σας ζητούμε να σταματήσετε, γιατί πολύ απλά δεν συναινούμε 

σε αυτήν την καταστροφή. 

  

 

  

  

  



Ζησίου Νανά  

13 Φεβ 2022, 20:21 

Ξεπλένετε άραγε ο περιβαντολλογικος, ιστορικός , τουριστικός και οικονομικός αφανισμός 

ενός μικρού νησιού, στρατηγικής σημασίας, με το άλλοθι της Πράσινης Ενέργειας χωρίς καν 

να ερωτηθουν οι κάτοικοι του και με συνοπτικές διαδικασίες; Η Σκύρος κρατά τις Θερμοπύλες 

της Άμυνας χρόνια τώρα... Τι της ζητάμε ακριβώς , να θυσιαστεί και ως Ιφιγένεια στο βωμό 

αυτής της "Ενέργειας" ;  

Rekers Rosemarie  

13 Φεβ 2022, 20:22 

HBO  

Μαυρίκος Νίκος  

13 Φεβ 2022, 20:29 

Η υιοθέτηση των ΑΠΕ στο πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής θα πρέπει να 

συντάσσεται με ευθύνη και σεβασμό για κάθε τόπο και την τοπική κοινωνία.  

Όχι μόνο ως Δήμαρχος, αλλά και σαν απλός πολίτης της Σκύρου, έχω χρέος να κάνω τα 

μέγιστα για να αποφευχθεί η κακοποίηση και υποβάθμιση του Νησιού μας στον βωμό του 

επιχειρηματικού κέρδους. 

Rosemarie Rekers  

13 Φεβ 2022, 20:31 

 

A big no to this . Skyros has to be without those windmills. Safe the flora and animals. No No 

No 

  

Θωμα Παρασκευη  

13 Φεβ 2022, 20:37 

Στις περισσότερες περιοχές όπου οι κάτοικοι αντιδρούν εκτός των λόγων που αφορούν την 

επίδραση στο φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τη ζημιά των δασών, υπάρχει και μια 

άλλη παράμετρος. Αντιδρούν και στη βάναυση αλλοίωση του τοπίου έτσι όπως το έχουν 

γνωρίσει και το βιώνουν.Και πολύ εύστοχα συμβαίνει αυτό,Μικρό το όφελος, μεγάλη η 

καταστροφή Η μαζική εξάπλωση των α/γ στη χώρα μας θα έχει τεράστια επίπτωση στο 

ελληνικό τοπίο τόσο εξαιτίας ασύμβατου μεγέθους, όσο και εξαιτίας των εκτεταμένων 

επεμβάσεων (δρόμοι, δίκτυα).Οι επιπτώσεις στον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των 

ντόπιων κατοίκων που θα ζουν μαζί με τις τεράστιες α/γ δεν έχουν συζητηθεί και εκτιμηθεί 

σοβαρά.Ας σκεφτούμε σοβαρα πριν παρουμε σοβαρές αποφασεις   

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζησίου-νανά
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Katsouros Menios  

13 Φεβ 2022, 20:40 

Είμαστε φυσικά υπέρ των ΑΠΕ, αλλά Ριζικά Αντίθετοι σε τέτοιου τύπου Φαραωνικα Έργα 

που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την πανίδα και την βιωσιμότητα του οικοσύστηματος της 

Νήσου. 

Αγγελοπουλος Γεωργιος  

13 Φεβ 2022, 20:41 

Δεν ειναι δυνατον στα πλαισια της οποιας μορφης αναπτυξης που δεν θα επηρεασει θετικα 

τους κατοικους της Σκυρου να γινεται τετοιας μορφης και μεγεθους επενδυση. Ηδη το νησι 

εχει συνησφερει προσφεροντας 2 (δυο)απο τις ποιο ωραιες τοποθεσιες της για το Αεροδρομιο 

και το Ναυσταθμο. Δεν μπορω να φανταστω τι αλλο πρεπει να προσφερει αυτος ο τοπος. 

Κοντομανωλης Κωσταντινος  

13 Φεβ 2022, 21:04 

Σαν κάτοικος του αγαπημένου μας νησιού με μεγάλη ιστορία   πιστεύω πως το έργο αυτό θα 

φέρει  μεγάλη αναστάτωση και σύγχρονος  καταστροφή στο νησί μας τόσο στην κτηνοτροφία 

όσο και χλωρίδα και πανίδα και η περιοχη αυτή που επιλέχτικε είναι Natura και δεν σύμφωνο 

με την τοποθέτηση των ανεμογεννήτριων 

Κατερινάκη Άρτεμις  

13 Φεβ 2022, 21:16 

Κατι τετοιο θα ηταν καταστροφικο! 

Κληρονόμου Ευγενία  

13 Φεβ 2022, 21:17 

Το όρος Κόχυλας στη νότια Σκύρο είναι μία ενιαία ημιορεινή φυσική έκταση, με 

ασβεστολιθικό υπόστρωμα, πετρώδες έδαφος και έντονο ανάγλυφο. Ένα μεγάλο μέρος του 

Κόχυλα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (40.969 στρ.) ως Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίεσ 92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ 

αντίστοιχα. Ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος του Κόχυλα (περίπου 55.000 στρ.) αποτελεί 

Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird Area, IBA). Το όρος Κόχυλας 

καταλαμβάνει σχεδόν το σύνολο της Νότιας Σκύρου και αποτελεί έναν ορεινό όγκο με 

σαφέστατη οικολογική και γεωμορφολογική συνέχεια και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ενιαία οικολογική οντότητα, δεδομένου του ότι τα σημαντικά οικολογικά στοιχεία της 

περιοχής (ενδημική χλωρίδα, Μαυροπετρίτης, σποραδόσαυρα) εμφανίζονται σε σημαντικούς 

αριθμούς και στα νότια τμήματα του Κόχυλα. Η υψηλή οικολογική αξία του Κόχυλα 

συνίσταται στο συνδυασμό μίας σειράς περιβαλλοντικών στοιχείων-παραμέτρων: 

-          η  περιοχή του Κόχυλα, φιλοξενεί την μεγαλύτερη αποικία του Μαυροπετρίτη (Falco 
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eleonorae) παγκοσμίως. Ως γνωστόν, στην Ελλάδα αναπαράγεται το 82% του παγκόσμιου 

πληθυσμού του Μαυροπετρίτη και αυτό καθιστά τη διατήρηση του είδους όχι μόνο εθνική 

αλλά και διεθνή υποχρέωση του ελληνικού κράτους. 

-          εκτός από τον Μαυροπετρίτη, έχει τεκμηριωθεί και η αναπαραγωγή στην περιοχή του 

– σπάνιου για την Ελλάδα – σμυρνοτσίχλονου (Emberiza cineracea). Ο Κόχυλας αποτελεί τη 

δυτικότερη περιοχή αναπαραγωγής του είδους αυτού, που στην Ελλάδα αναπαράγεται μόνο 

σε 2 ακόμα περιοχές, στη Λέσβο και τη Χίο. Ένας μεγάλος πληθυσμός φρυγανοτσίχλονου 

(Emberiza caesia), επίσης, αναπαράγεται στην περιοχή, είναι καλά τεκμηριωμένη και η μεγάλη 

σημασία της Σκύρου για τη μετανάστευση των πτηνών. 

-           στον Κόχυλα συναντώνται 6 είδη φυτών που περιλαμβάνονται στις δύο εκδόσεις του 

Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων (Red Data Book, RDB) των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών 

της Ελληνικής Χλωρίδας. Από αυτά τα είδη τα δύο είναι ενδημικά της Σκύρου (Aethionema 

retsina και Scorzonera scyria), για άλλα δύο ο Κόχυλας φιλοξενεί πάνω από 90% του 

συνολικού τους πληθυσμού (Campanula merxmuelleri και Aubrieta scyria), ενώ και τα άλλα 

δύο είδη (Centaurea rechingeri και Galanthus ikariae subsp. snogerupi) είναι ενδημικά της 

περιοχής του Αιγαίου, συναντώνται σε λίγες θέσεις και οι υποπληθυσμοί τους είναι 

ολιγάριθμοι. 

-           αποτελεί το φυσικό βιότοπο του Σκυριανού αλόγου, της μοναδικής αυτής φυλής 

ιπποειδών που απειλείται με εκφυλισμό. Η περίπτωση του σκυριανού αλόγουκαταδεικνύει και 

την σημασία της περιοχής του Κόχυλα ως ‘εργαστήριο τησ Φύσης’, καθώς τα ιδιαίτερα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά ων σκυριανών αλόγων αφενός οφείλονται στα οικολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, αφετέρου διαμορφώθηκαν και εγκαταστάκηκαν σε μικρό, από 

εξελικτικής απόψεως, χρόνο (λίγες χιλιάδες χρόνια). 

-          φιλοξενεί ένα από τα λιγοστά ενδημικά είδη ερπετών του Αιγαίου, τη σποραδόσαυρα 

Podarcis gaigeae, ενδημικά του αρχιπελάγους της Σκύρου και της νησίδας Πιπέρι της 

Αλοννήσου. 

-           φιλοξενεί ιδιαίτερους τύπους βλάστησης, όπως οι αμιγείς δενδρώδεις συστάδες με 

σφενδάμια (Acer sempervirens). Στη νησιωτική Ελλάδα αμιγείς δασικές συστάδες σφενδαμιών 

παρατηρούνται μόνο στον Κόχυλα και στο όρος Πελιναίο της Χίου. 

Καθίσταται σαφές, επομένως, ακόμα και στους μη ειδικούς, πως ενώ κάθε ένα από τα 

παραπάνω οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής έχει την δική του ιδιαίτερη σημασία, στο 

σύνολό τους προσδίδουν πολλαπλασιαστική αξία στο οικοσύστημα του Κόχυλα, καθιστώντας 

την περιοχή μοναδική ως προς τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί.  

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ουσιαστικά 

καταλαμβάνει ολόκληρη τη νότια Σκύρο και τη μετατρέπει σε βιομηχανική ζώνη. Αναρωτιέται 

κανείς, πώς γίνεται παρά την αναγνωρισμένη οικολογική σημασία της περιοχής να συνεχίζεται 

η προσπάθεια εγκατάστασης ενός  τόσο μεγάλου βιομηχανικού μεγέθους έργου χωρίς να 

εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα.  Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως η εγκατάστασή του είναι 

ασύμβατη με την ύπαρξη της περιοχής NATURA 2000 και την οικολογική αξία του Κόχυλα 

(..). 

Αθανασίου Απόστολος  

13 Φεβ 2022, 21:20 

Ντροπή να καταστραφεί η φυσική ομορφιά της Σκύρου. Όχι στις ανεμογεννήτριες. 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αθανασίου-απόστολος


ΦΑΛΙΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

13 Φεβ 2022, 21:35 

ARNITIKOS.....MIKRO  OFELOS....TERASTIES  EPENDISEIS.......EPOFELOYNTAI  E

LAXISTOI 《《 ERGOLABOI  》》  THS  ARPAKTHS...!!! 

ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

13 Φεβ 2022, 21:50 

Ως Έλληνας πολίτης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Σκύρος είναι ένα ιδιαίτερο γραφικό νησί 

που θα έπρεπε να συντηρήσουμε τη γραφικότητα του, τη χλωρίδα του, την πανίδα του, τα 

αλογάκια του, και άλλα πολλά που κάνουν αυτό το νησί ξεχωριστό και να το αναδείξουμε. 

ΟΧΙ να καταστρέψουμε με τις ανεμογεννήτριες το νησί. Υπάρχουν τόσα ξερά νησιά που 

μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. 

Είναι σαν να καταστρέφεις την Σαντορίνη. 

Εχει αποδειχτεί, έως τώρα, οτι οι έξυπνοι λαοί υπερασπίστηκαν την ιστορία, τον πολιτισμό και 

τις περιοχές natura, και τα διατηρούν πάση θυσία. 

Ευχομαι να επικρατήσει η φωνή της λογικής και όχι να τα καταστρέψουμε όλα στο βωμό του 

χρήματος.  

Σταυρουλα Τσιγαρά  

13 Φεβ 2022, 22:26 

Το μέγεθος του έργου καταστροφικό, μια αιολική βιομηχανία που θα καταστρέψει το φυσικό 

τοπίου της Σκυρου. 

Τραχανας Γιωργος  

13 Φεβ 2022, 22:32 

Καταστροφικό για το νησί μας! 

Μακρής Κωνσταντίνος  

13 Φεβ 2022, 23:10 

α)  για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις ανεμογεννητριών υπερβολικά μεγάλη 

εγκατάσταση 

β) εγκατάσταση  μέσα σε περιοχή Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φαλιρεασ-χρηστοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χασιωτη-ευαγγελια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σταυρουλα-τσιγαρά
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τραχανας-γιωργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μακρής-κωνσταντίνος


ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

Ορφανός-Νικολαου Παναγιώτης  

13 Φεβ 2022, 23:11 

Οι ανεμογεννήτριες είναι πλέον αμφισβητούμενες για το αν είναι πράσινη ενέργεια καθώς 

καταστρέφει φυσικά τοπία (με ότι αυτό συνεπάγεται ) για να παραχθεί ρεύμα του οποίου η 

αξία είναι μηδαμινή αν υπολογιστεί το κόστος κατασκευής , εγκαταστάσης,είναι μη 

ανακυκλώσιμες (οι έλικες με το που σπάνε θάβονται στο χώμα) και τελευταίο και 

σημαντικότερο καταστρέφεται η φύση με αιτιολόγηση την προστασία της..... 

Ορφανός-Νικολαου Παναγιώτης  

13 Φεβ 2022, 23:23 

 Οχι 

ΙΝΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

13 Φεβ 2022, 23:30 

Ως Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος αντιτίθεμαι πλήρως σε αυτό το καταστροφικό έργο. Η 

χλωρίδα, η πανίδα και γενικά το περιβάλλον στο "Βουνό" της Σκύρου θα υποστούν 

ανεπανόρθωτες και καταστροφικές αλλοιώσεις.  

Οικονομάκης Εμμανουήλ  

13 Φεβ 2022, 23:30 

Τα νησιά της Ελλάδος στο πέρασμα των αιώνων αναπτύσσουν το καθένα το δικό του 

ιδιαίτερο  μοναδικό πολιτισμό.  Για την περίπτωση της Σκύρου και τον δικό της πολιτισμό δεν 

χρειάζονται συστάσεις. 

Μέρος αυτού του πολιτισμού δεν είναι μόνον η καθ’ αυτό ανθρώπινη δημιουργία 

(αρχιτεκτονική, χειροτεχνία κλπ) αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος σχετίζεται με το 

τοπίο που τον περιβάλλει.Ο τρόπος που εκμεταλλεύεται το περιβάλλον άλλα και ο τρόπος που 

το διαφυλάττει! 

Αν θέλουμε  να μιλήσουμε πραγματικά για βιώσιμη ανάπτυξη και πραγματικές  οικολογικές 

λύσεις οφείλουμε κατά πρώτον να διαφυλάξουμε κάθε μας νησί  ακέραιο και κατόπι  να 

μελετήσουμε βαθιά και χωρίς αγκυλώσεις  την γνώση που αποτυπώνεται πάνω τους, και κει 

θα βρούμε λύσεις  απροσδόκητες σε πολλά σύγχρονα ζητήματα, με το μέτρο που αρμόζει σε 

κάθε τόπο. Είναι σαφές ότι μια λύση που δούλεψε αλλού δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι 

καλή και για οπουδήποτε. Δυστυχώς στη χώρα μου η κερδοσκοπία κυριαρχεί και αυτή δεν 

είναι ποτέ ευαίσθητη στην ουσία των πραγμάτων . 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανός-νικολαου-παναγιώτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανός-νικολαου-παναγιώτης-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ιντζεσ-κωνσταντινοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#οικονομάκης-εμμανουήλ


Δεν είναι τυχαίο που το Βουνό της Σκύρου τόσες χιλιάδες χρόνια μένει ανέγγιχτο. Σχεδόν σαν 

ένας τόπος ταμπού! Υπάρχουν πολύ σημαντικοί λόγοι  που συμβαίνει αυτό. Λόγοι που 

άπτονται άμεσα  της πολιτιστικής  ταυτότητας και κοσμοαντίληψης  των κατοίκων του νησιού. 

Δεν θα προσπαθήσω να τους αναλύσω εδώ , δεν είναι ο τόπος. 

Θα αναφερθώ όμως στο παράδειγμα της Πάτμου που μετατρέπει τους παραδοσιακούς της 

ανεμόμυλους σε ανεμογεννήτριες , να μια λύση στο  μέτρο του τοπίου και του τόπου! 

Για να μη μακρυγορούμε το Βουνό για τους Σκυριανούς είναι Ιερό! και για αυτό ποτέ κανείς 

δεν θα τους πείσει ότι η καταστροφή του είναι προς συμφέρον τους!  

Είναι ένα έργο ενάντια στο μέτρο του τόπου και ενάντια στην αλήθεια του.  

Γι αυτό και θα μας βρείτε όλους αρραγώς ενάντια !!  

Μεταλληνου Βιβιαννα  

13 Φεβ 2022, 23:48 

  

Το όρος Κόχυλας στη νότια Σκύρο είναι μία ενιαία ημιορεινή φυσική έκταση, με 

ασβεστολιθικό υπόστρωμα, πετρώδες έδαφος και έντονο ανάγλυφο. Ένα μεγάλο μέρος του 

Κόχυλα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (40.969 στρ.) ως Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίεσ 92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ 

αντίστοιχα. Ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος του Κόχυλα (περίπου 55.000 στρ.) αποτελεί 

Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird Area, IBA). Το όρος Κόχυλας 

καταλαμβάνει σχεδόν το σύνολο της Νότιας Σκύρου και αποτελεί έναν ορεινό όγκο με 

σαφέστατη οικολογική και γεωμορφολογική συνέχεια και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ενιαία οικολογική οντότητα, δεδομένου του ότι τα σημαντικά οικολογικά στοιχεία της 

περιοχής (ενδημική χλωρίδα, Μαυροπετρίτης, σποραδόσαυρα) εμφανίζονται σε σημαντικούς 

αριθμούς και στα νότια τμήματα του Κόχυλα. Η υψηλή οικολογική αξία του Κόχυλα 

συνίσταται στο συνδυασμό μίας σειράς περιβαλλοντικών στοιχείων-παραμέτρων: 

-          η  περιοχή του Κόχυλα, φιλοξενεί την μεγαλύτερη αποικία του Μαυροπετρίτη (Falco 

eleonorae) παγκοσμίως. Ως γνωστόν, στην Ελλάδα αναπαράγεται το 82% του παγκόσμιου 

πληθυσμού του Μαυροπετρίτη και αυτό καθιστά τη διατήρηση του είδους όχι μόνο εθνική 

αλλά και διεθνή υποχρέωση του ελληνικού κράτους. 

-          εκτός από τον Μαυροπετρίτη, έχει τεκμηριωθεί και η αναπαραγωγή στην περιοχή του 

– σπάνιου για την Ελλάδα – σμυρνοτσίχλονου (Emberiza cineracea). Ο Κόχυλας αποτελεί τη 

δυτικότερη περιοχή αναπαραγωγής του είδους αυτού, που στην Ελλάδα αναπαράγεται μόνο 

σε 2 ακόμα περιοχές, στη Λέσβο και τη Χίο. Ένας μεγάλος πληθυσμός φρυγανοτσίχλονου 

(Emberiza caesia), επίσης, αναπαράγεται στην περιοχή, είναι καλά τεκμηριωμένη και η μεγάλη 

σημασία της Σκύρου για τη μετανάστευση των πτηνών. 

-           στον Κόχυλα συναντώνται 6 είδη φυτών που περιλαμβάνονται στις δύο εκδόσεις του 

Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων (Red Data Book, RDB) των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών 

της Ελληνικής Χλωρίδας. Από αυτά τα είδη τα δύο είναι ενδημικά της Σκύρου (Aethionema 
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retsina και Scorzonera scyria), για άλλα δύο ο Κόχυλας φιλοξενεί πάνω από 90% του 

συνολικού τους πληθυσμού (Campanula merxmuelleri και Aubrieta scyria), ενώ και τα άλλα 

δύο είδη (Centaurea rechingeri και Galanthus ikariae subsp. snogerupi) είναι ενδημικά της 

περιοχής του Αιγαίου, συναντώνται σε λίγες θέσεις και οι υποπληθυσμοί τους είναι 

ολιγάριθμοι. 

-           αποτελεί το φυσικό βιότοπο του Σκυριανού αλόγου, της μοναδικής αυτής φυλής 

ιπποειδών που απειλείται με εκφυλισμό. Η περίπτωση του σκυριανού αλόγουκαταδεικνύει και 

την σημασία της περιοχής του Κόχυλα ως ‘εργαστήριο τησ Φύσης’, καθώς τα ιδιαίτερα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά ων σκυριανών αλόγων αφενός οφείλονται στα οικολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, αφετέρου διαμορφώθηκαν και εγκαταστάκηκαν σε μικρό, από 

εξελικτικής απόψεως, χρόνο (λίγες χιλιάδες χρόνια). 

-          φιλοξενεί ένα από τα λιγοστά ενδημικά είδη ερπετών του Αιγαίου, τη σποραδόσαυρα 

Podarcis gaigeae, ενδημικά του αρχιπελάγους της Σκύρου και της νησίδας Πιπέρι της 

Αλοννήσου. 

-           φιλοξενεί ιδιαίτερους τύπους βλάστησης, όπως οι αμιγείς δενδρώδεις συστάδες με 

σφενδάμια (Acer sempervirens). Στη νησιωτική Ελλάδα αμιγείς δασικές συστάδες σφενδαμιών 

παρατηρούνται μόνο στον Κόχυλα και στο όρος Πελιναίο της Χίου. 

Καθίσταται σαφές, επομένως, ακόμα και στους μη ειδικούς, πως ενώ κάθε ένα από τα 

παραπάνω οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής έχει την δική του ιδιαίτερη σημασία, στο 

σύνολό τους προσδίδουν πολλαπλασιαστική αξία στο οικοσύστημα του Κόχυλα, καθιστώντας 

την περιοχή μοναδική ως προς τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί.  

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ουσιαστικά 

καταλαμβάνει ολόκληρη τη νότια Σκύρο και τη μετατρέπει σε βιομηχανική ζώνη. Αναρωτιέται 

κανείς, πώς γίνεται παρά την αναγνωρισμένη οικολογική σημασία της περιοχής να συνεχίζεται 

η προσπάθεια εγκατάστασης ενός  τόσο μεγάλου βιομηχανικού μεγέθους έργου χωρίς να 

εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα.  Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως η εγκατάστασή του είναι 

ασύμβατη με την ύπαρξη της περιοχής NATURA 2000 και την οικολογική αξία του Κόχυλα 

(..). 

Λάμπρος Μανώλης  

14 Φεβ 2022, 00:37 

Ανέκαθεν ο τόπος μου η Σκύρος ήθελε την ανάπτυξη και την ευημερία παρά τα όσα 

προβλήματα αντιμετωπίζει σε πολλούς τομείς όμως όχι αυτό το μέγεθος της ανάπτυξης.Αυτό 

που θέλουν να κάνουν για τον τόπο μου, με την ισοπέδωση του όρους Κόχυλα μόνο ανάπτυξη 

δεν είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας βρείτε απέναντι σας...Ελάτε από όπου θέλετε και 

οποιαδήποτε ώρα. Εμείς θα το μάθουμε και θα είμαστε εκεί για να σας βοηθήσουμε να βάλετε 

την όπισθεν δημοκρατικά διαφορετικά έχουμε κι άλλα κόλπα για τους περίεργους.. 
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Rosemarie Rekers  

14 Φεβ 2022, 00:53 

A big no  

ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ Γιώργος  

14 Φεβ 2022, 01:07 

Αίσχος!! 

  

Γαζη Νινετα  

14 Φεβ 2022, 01:59 

 ΣΚΥΡΟΣ Ένα από το ομορφότερα νησιά με ένα βουνό μνημείο της φύσης, που αλλάζει 

χρώμα ανάλογα με τις ώρες και τις εποχές Γιατί πρέπει να καταστρέψουμε αυτη την ομορφιά 

; Ποιος θέλει να ζει και να βλέπει αυτά τα άσχημα  εξωγήινα τέρατα  που τα 

λένε ανεμογεννήτριες;  Ποιος τουρίστας θα έρθει να τα θαυμάσει ; Καταστροφή της φύσης και 

της τοπικής οικονομίας  ΟΧΙ  και πάλι ΟΧΙ στο αιολικό πάρκο στο Κόχυλα   

ΞΑΝΘΟΥΛΗ EΛΣΑ  

14 Φεβ 2022, 02:27 

Λέμε ΟΧΙ στην εγκατάσταση των τεράστιων αιολικών πάρκων στη μικρή Σκύρο, διότι: 

• Θα αλλοιώσει για πάντα, χωρίς καμμιά ελπίδα αποκατάστασης, το φυσικό τοπίου του 
Βουνού που είναι προστατευμένη περιοχή Natura και βιότοπος για απειλούμενα είδη 
χλωρίδας και πανίδας. 

• Θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον τουρισμό, την κτηνοτροφία και τη 
μελισσοκομία, βασικές πηγές βιοπορισμού των κατοίκων. 

• Απειλούνται με αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικές περιουσίες και βοσκοτόπια. 
• Αυτά τα επενδυτικά σχέδια έχουν σκοπό τον πλουτισμό των καλογέρων και των συνεταίρων 

τους με την καταστροφή και όχι τη σωτηρία του περιβάλλοντος. 
• Απορρίπτονται από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας με ομόφωνες αποφάσεις και του 

Δημοτικού, αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 
• Θα  μας βρούνε απέναντί τους μέχρι το τέλος των  εγκληματικών σχεδίων τους. 
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Κουλεντιανός Βενιαμιν  

14 Φεβ 2022, 03:54 

  

Μία τέτοια εγκατάσταση είναι απαράδεκτη και  καταστροφική. Τα δεδομένα σε παγκόσμιο 

και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τα ακόλουθα: 

Σε  παγκόσμιο επίπεδο παρόμοιες επενδύσεις μειώθηκαν από 63,6 gigawatts το 2015 στα 51,3 

gigawatts το 2018 δηλαδή 20% σε τρία χρόνια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο  μεταξύ 2017 και 2018 

μειώθηκαν κατά 33% δηλαδή από 17,1 gigawatts στα 11,7gigawatts. Το 2019 στην Γερμανία 

εγκαταστάθηκαν μόνον 35 ανεμογεννήτριες!!! δηλαδή πτώση 82% από το 2018. Για αυτόν το 

λόγο οι λομπιστες των επενδύσεων σε  ανεμογεννήτριες ψάχνουν να  βρουν θύματα , σε χώρες 

πρόθυμες να υποδεχθούν παρόμοιες εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα στην Ελλάδα με το βαρύ 

ιστορικό διαπλοκών στον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο.   

  

hike stephanie  

14 Φεβ 2022, 04:09 

Since first visiting Skyros 35 plus years ago and then living there for 8 years, I protest about 

these wind turbines being inflicted on this beautiful island.    I have visited 66 Greek Islands, 

and I do not see this happening on any other island.   Maybe one of the larger ones.....Skyros 

is a small island with minimum inhabitants.  The infrastructure is not right for such a 

development....you might as well close this island off to tourists, which is the mainstay of the 

local economy.    This is not an enterprise...its Greed.     This is not for benefit of the people of 

Skyros....nor for the benefit of the environment. 

ΚΑΚΑΒΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ  

14 Φεβ 2022, 08:26 

Καταστρέψανε τη Νότια Εύβοια εξαγοράζοντας συνειδήσεις και απαιτώντας συναίνεση και 

σιωπή απέναντι στο έγκλημα.Ελπίζω ότι η Σκυριανοί δε θα επιτρέψουν τέτοιο ξεπούλημα στον 

τόπο τους. 

Βλαζακη Κικα  

14 Φεβ 2022, 12:04 

Δήμος και τοπική κοινωνία είμαστε και θα είμαστε ενάντια σε κάθε έργο που θα έχει ως 

αποτέλεσμα την καταστροφή του περιβαλλοντος. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε και θα 

υπερασπιστουμε με όλη μας την ψυχή και με κάθε μέσω το φυσικό περιβαλλον που μας δίνει 

ζωή. Φτάνει πια με την εκμετάλλευση και την καταστροφή της φυσης.  
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κακαβη-νεκταρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βλαζακη-κικα


Αλεξίου Ασημάκης  

14 Φεβ 2022, 12:22 

Απαράδεκτο,και καταστροφικό για το νησί.Δεν θα περάσει.θα μας βρούνε όλους μπροστά  

Ζουρα Αναστασία  

14 Φεβ 2022, 12:23 

Αρνούμαι  αυτήν την  μεγάλη εγκατάσταση  

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

14 Φεβ 2022, 12:35 

ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΕΣ. 

Δραγούμης Φιλιππος  

14 Φεβ 2022, 12:43 

Καταστροφικο έργο για το νησι. Η βλαβη που θα προξενησει στο τοπιο θα πληξει δραστικα 

τον τουρισμό. Επίσης θα απειληθουν παγκοσμιως σπανια ειδη με αποτέλεσμα τη μειωση της 

βιοποικιλότητας. Εχει ηδη απορριφθεί απο το ΣΤΕ, γιατι η ζημια ειναι μεγαλθτερη απο τα 

οφέλη.  

Καραμπίνης Γιώργος  

14 Φεβ 2022, 12:46 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΤΗΣ ΣΚΎΡΟΥ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ 

ΒΟΥΝΟΎ..ναι στην πράσινη ενέργεια αλλά για τις ανάγκες του νησιού όχι να σηκώσει η 

Σκύρος κ η κάθε Σκύρο το βάρος όλης της χώρας...ας βάλουν μόνο όσες χρειάζεται το νησί 

για τις ανάγκες του κ τις ανάγκες των κατοίκων του... υπάρχουν τόσα ξερονήσια που μπορούν 

να μοιραστούν οι ανεμογεννήτριες 

  

ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

14 Φεβ 2022, 12:46 

Η EnterpriseGreece εισαγει προς διαβουλευση το επενδυτικο σχεδιο της ΑΙΟΛΙΚΗΣ 

ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε , με στοχο την υπαγωγη του σχεδιου στον νομο  περι Στρατηγικων Επενδυσεων 

(4608/2019). 

Συμφωνα με τον ανωτερω νομο, η EnterpriseGreece. –ως αρμοδιος εθνικος φορεας υπο την 

εποπτεια του Υπ.Εξωτερικων –εκκινει την διαβουλευση για την υπαγωγη της επενδυσης στον 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλεξίου-ασημάκης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζουρα-αναστασία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολοπουλοσ-αθανασιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δραγούμης-φιλιππος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπίνης-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζητσοπανησ-αθανασιοσ


νομο , αφου πρωτα εχει ολοκληρωσει την αξιολογηση της πληροτητας των κριτηριων και της 

σκοπιμοτητας της προς ενταξη επενδυσης. 

Δεν διαπιστωνεται ομως κατι τετοιο : 

-Οταν το κυριως εργο , αλλα και  τμημα της υποθαλασσιας συνδεσης – συμφωνα με την 

επιτελικη Συνοψη της επενδυσης- είναι χωροθετημενο εντος περιοχων Δικτυου NATURA 

2000. 

-Όταν η χωρα εχει προσφατα καταδικαστει από το Ευρωπαικο Δικαστηριο ενώ επικειται 

μια ακομη παραπομπη λογω ακριβως της μη εναρμονισης της εθνικης με την κοινοτικη 

νομοθεσια σε σχεση με τη διατηρηση των φυσικων οικοτοπων. 

-Όταν η εναρμονιση είναι θεμα χρονου που προσπαθει να κερδισει η υπαγωγη στον νομο περι 

Στρατηγικων επενδυσεων. 

-Όταν όμως ΚΥΡΙΩΣ  και υπερανω ολων,υπαρχει η προσφατη αποφαση (1690/2020) του ΣτΕ 

που εχει κρινει νομιμη την απαγορευση εγκαταστασης ΑΣΠΗΕ στην Νοτια Σκυρο. 

Συμφωνα παντα με τη Επιτελικη Συνοψη της επενδυσης: 

A) Tα εν λόγω έργα προτείνεται να κατασκευαστούν (στο σύνολό τους) εντός δασικών 

εκτάσεων, για τα οποία ο επενδυτής δύναται να αιτηθεί σχετική έγκριση επέμβασης από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. 

B) Συμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Κύμης (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/30.12.2016) 

εντός του οποίου εμπίπτει η όδευση του καλωδίου πλησίον του σημείου προσαιγιάλωσης στην 

Εύβοια , είναι προστατευόμενη περιοχή (ΠΕΠ) εντός της οποίας η δόμηση είναι 

απαγορευμένη λόγω εγγύτητας με αρχαιολογικούς χώρους. 

Γ) Επιπλέον, το επενδυτικό έργο συντάσσεται με τις γενικές κατευθύνσεις του 

Αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, (ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/2018). 

Ο ανωτερω ισχυρισμος είναι τουλαχιστον αναληθης δεδομενου ότι η Περιφερεια Στερεας 

Ελλαδας με την αποφαση 148/03-06-2020  του Περιφ. Συμβουλιου εκφραζει την σαφη και 

τεκμηριωμενη αντιθεση της στην προτεινομενη επενδυση.Επιπλεον συμφωνα με τον 

επικαλουμενο ΠΧΠ και το αντιστοιχο ΦΕΚ ,ο τουρισμός αποτελεί την κύρια δραστηριότητα 

του νησιού. 

Δ) Η διασύνδεση των έξι αιολικών πάρκων με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας αποτελεί έργο υψηλής σημασίας καθώς θα βοηθήσει -μεταξυ των αλλων- και στην 

ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση του νησιού… 

Ο ισχυρισμος  προφανως  αγνοει (;) τις   ενεργειακες αναγκες του νησιου. 

Ως βοηθεια νοειται η συμμετοχη με ένα ποσοστο επι των συνολικων ενεργειακων αναγκων. 

Η ετησια παραγωγη 1088,31 GWh σιγουρα δεν είναι ένα τετοιο ποσοστογια την Σκυρο. εκτος 

αν μιλαμε για συνδρομη  στην παραγωγη ενεργειας ολης της Περιφερειας. 



Εν κατακλειδι θελουμε τις ΑΠΕ ,  με βαση την αναλογικοτητα , το μετρο , τον σεβασμο στο 

περιβαλλον και του κατοικους του νησιου. 

Κυριως όμως με βαση τους  νομους. 

Προτεινουμε λοιπον να αναμεινουμε  ώστε να ολοκληρωθει το υπο εξελιξη    εργο της 

εκπόνησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών.Να επανελθουμε δε,αφου εκδοθουν 

τα  αντιστοιχα Προεδρικα Διαταγματα  που θα αφορουν τα μετρα διατηρησης και τις ζωνες 

διαχειρισης για τις περιοχες NATURA 2000. 

Είναι το ελαχιστο που η κοινωνια απαιτει απο ένα κρατος δικαιου. 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΛΓΑ  

14 Φεβ 2022, 13:10 

Ξέρω πως όταν κάποιος μας προσφέρει ένα δώρο, μας συγκινεί γιατί προσπαθεί να μας δείξει 

την αγάπη του και τον σεβασμό του. Στην συνέχεια με την σειρά μας θέλουμε να 

ανταποδώσουμε γιατί νιώθουμε ευγνωμοσύνη... 

Στην προκειμένη περίπτωση πως θα ανταποδώσουμε στην φύση όλα αυτά τα αγαθά που μας 

προσφέρει μία ολόκληρη ζωή; καταστρέφοντας την; κι αν την καταστρέψουμε, πως θα έχει 

συνέχεια αυτή η ανθρωπότητα; 

  

  

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

14 Φεβ 2022, 13:30 

Οι Α/Γ πρόκειται να εγκατασταθουν σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000. Εν τω 

μεταξύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Α/Γ εγκαθίστανται στην θάλασσα, όχι ξηρά, λόγω της 

αρνητικής επίδρασής τους στο περιβάλλον. 

ΝΑΙ στια\ς Α.Π.Ε. αλλά με ολοκληρωμένο σχεδιασμό λαμβάνοντας υπ'όψη τις επιπτώσεις, τα 

οφέλη και τις ζημιές. 

Φαλάρας Βασίλειος  

14 Φεβ 2022, 14:00 

Κάθετα ΟΧΙ!!!  

Τερατώδης καταστροφή της χλωρίδας-πανίδας της Σκύρου, 

Τερατώδης συμπεριφορά και ασέβια απέναντι στους κατοίκους και στην τοπική διοίκηση του 

τόπου καθώς ήδη έχουν ολοκληρωτικά και νόμιμα δικαιωθεί απο την προσφυγή τους στο 

Σ.Τ.Ε  

Απαράδεκτη εκ νέου υποβολή μελέτης για ένα καταστροφικό και άκυρο έργο που υποβαθμίζει 

τόσο τους θεσμούς όσο και την νοημοσύνη των κατοίκων της περιοχής αλλά και των 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαμπρου-ολγα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χανδρινοσ-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φαλάρας-βασίλειος


κατοίκων όλης της χώρας. 

 

Ακολουθούν αποσπάσματα απο την επιτελική σύνοψη επένδυσης και αποσπάσματα από τους 

ΦΕΚ στους οποίους "πατάει" η αδιαννόητη μελέτη. 

 

Αποσπάσματα απο την ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ της ίδιας της εταιρίας. 

(https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c46/a7746/f615/%20PROJECT%20

%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9D%CE%9

F%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE

%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%95_20220208.pdf) 

 

H ευρύτερη περιοχή μελέτης εμπίπτει εντός των περιοχώνGR2420006(ΕΖΔ-

ΖΕΠ)«Σκύρος: Όρος Κόχυλας» και GR2420009(ΖΕΠ)–«Νησίδες Σκύρου και Θαλάσσια 

Περιοχή»του δικτύου NATURA 2000. 

Όλες οι Α/Γ των Α.Π. «Σκύρος2-3-4», «Σκύρος5-6-7» και «Σκύρος8»,με εξαίρεση την Α/Γ 

Η4 του Α.Π. «Σκύρος5-6-7», χωροθετούνται εντός της περιοχής GR2420006«Σκύρος: Όρος 

Κόχυλας», η οποία έχει συμπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο του Ευρωπαϊκού 

οικολογικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών ΝΑTURΑ 2000 ως Ειδική Ζώνη 

Διατήρησης (SΑC-Special Area of Conservation) και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας 

(ΖΕΠ) της Ορνιθοπανίδας (SPA-Special Protection Area).  

 

Τμήμα της υποθαλάσσιας διασύνδεσης με την Εύβοια,βρίσκεται εντός της 

προστατευόμενη περιοχής με κωδικό GR2420009(ΖΕΠ)–«Νησίδες Σκύρου και Θαλάσσια 

Περιοχή» του δικτύου NATURA 2000.Επιπλέον σύμφωνα με το ΦΕΚ 30/Δ/2018, και την 

ανάρτηση των δασικών χαρτών για την ΠΕ Εύβοιας,τα εν λόγω έργα προτείνεται να 

κατασκευαστούν(στο σύνολό τους)εντός δασικών εκτάσεων.  

Tο επενδυτικό έργο συντάσσεται με τις γενικές κατευθύνσεις του Αναθεωρημένου 

Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,(ΦΕΚ 

299/ΑΑΠ/2018,2018),όπου ειδικότερα για τη νήσο Σκύρο προβλέπει την 

ενίσχυση δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 

καινοτόμων(υβριδικών)τεχνολογιών για την παραγωγή ΑΠΕ» 

 

Σύμφωνα με τον συγκεκριμενο ΦΕΚ(https://ypen.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/11/20200728_Sterea_Ellada_FEK.pdf),στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως: 

 

'Αρθρο 9 

Διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων/τοπίο 

Με βάση το προωθούμενο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης, οι κεντρικοί στρατηγικοί στόχοι και 

κατευθύνσεις που διατρέχουν κάθε υποτομέα χωρικών ρυθμίσεων του ΠΠΧΣΑΑ αφορούν:  

• την εκτεταμένη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των προστατευόμενων 

περιοχών βιοποικιλότητας,  

• την ανάδειξη των πόρων της Περιφέρειας και ιδίως της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς (θεσμικά προστατευόμενων περιοχών ή αναγνωρισμένων ως τέτοιων) ως 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c46/a7746/f615/%20PROJECT%20%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%95_20220208.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c46/a7746/f615/%20PROJECT%20%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%95_20220208.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c46/a7746/f615/%20PROJECT%20%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%95_20220208.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c46/a7746/f615/%20PROJECT%20%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%95_20220208.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/20200728_Sterea_Ellada_FEK.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/20200728_Sterea_Ellada_FEK.pdf


παράγοντες ανάπτυξης της Περιφέρειας και ενίσχυσης της θέσης και εξειδίκευσης του ρόλου 

της στον διεθνή/ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο,  

• την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους στις μεταφορές,ειδικά στους τομείς 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς(προστατευόμενες περιοχές) 

Η επένδυση αναπτύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(ΦΕΚ 

2464/B/03.12.2008)και ειδικότερα του άρθρου 8:Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών 

μονάδων στο νησιωτικό χώρο, όπου καλύπτονται τα εν λόγω κριτήρια. 

 

Σύμφωνα με τον συγκεκριμενο ΦΕΚ(https://ypen.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/11/FEK2464B_2008_RES.pdf),στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 

Άρθρο 6 

 Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας  

1.Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών του προηγούμενου άρθρου, πρέπει να αποκλείεται η 

χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός: 

β.Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που 

καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.1 και 2 και 21 του ν.1650/1986.  

ε.Των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως τόποι 

κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000) σύμφωνα με την απόφαση 

2006/613/ΕΚ της Επιτροπής(ΕΕ L 259 της 21.9.2006,σ.1). 

 

  

Τσαλαπατάνης Αλέξανδρος  

14 Φεβ 2022, 14:20 

Απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο το έργο αυτό. Θα καταστρέψει το μισό νησί μας και ένα όμορφο 

φυσικό τοπίο με σπάνια είδη φυτών και ζώων όπου φοβόμαστε θα εξαφανιστούν. Δεν θα 

πρέπει να σηκώσει μια  τέτοια θηριώδεις βιομηχανία η Σκύρος για να πλουτίσουν άλλοι. Αν 

προχωρήσει θα μας βρείτε μπροστά σας... 

Μάκρης Γιώργος  

14 Φεβ 2022, 14:56 

Το νησί της Σκύρου δεν χριαζετε ένα τόσο μεγάλη εγκατάσταση παροχής ενέργεια 

Διότι θα καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον του νότιου κομματιού που αναφέρετε ος και το 

φυσικό περιβάλλον του σκυριανου αλόγου (ιδος προς εξαφάνιση) και θα φέρει μια μεγάλη 

καταστροφή σε κομμάτια όπως είναι η ημιομορφια του βουνού 

https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/FEK2464B_2008_RES.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/FEK2464B_2008_RES.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσαλαπατάνης-αλέξανδρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μάκρης-γιώργος


Για να γίνει μια τόσο μεγάλη εγκατάσταση θα πρέπει να καταστραφουν τεράστιες έκτασης 

γης. Γης που δεν ανικουν στο Δήμο αλά σε κατοίκους του νυσιου και προσπαθούν με το έτσι 

θέλω να τα πάρουν.  

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

14 Φεβ 2022, 15:08 

Η αγάπη μου για τον τόπο μου, με βρίσκει αντίθετο σε τέτοιου είδους έργα, τα οποία 

καταστρέφουν το περιβάλλον. 

Η Σκύρος είναι ένας μικρός παράδεισος και οφείλουμε να την διατηρήσουμε  έτσι. 

ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΒΑΛΙΑ  

14 Φεβ 2022, 15:27 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ! ΑΦΗΣΤΕ ΤΗ ΣΚΎΡΟ ΚΑΙ ΟΛΑ 

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ! ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ! ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 

ΕΠΟΥΔΕΝΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ!!! ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΈΡΙΑ ΣΑΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ!  

Konečný Jakub  

14 Φεβ 2022, 15:45 

Installation of planned wind park will inevitably damage and destroy unique Skyrian nature 

and landscape as well as the breeding or rare Skyrian pony. Thus, as an EU citizen, I demand 

to cancel such a project. 

Σωτηρίου Δημήτριος  

14 Φεβ 2022, 15:47 

Όχι στην ολοκληρωτική καταστροφή της Σκύρου από τις ανεμογεννήτριες στο βωμό των 

οικονομικών συμφερόντων κάποιων!  

Όχι στην ολοκληρωτική καταστροφή της Σκύρου από τις ανεμογεννήτριες στο βωμό των 

οικονομικών συμφερόντων κάποιων!  

Φτούλη Αλεξάνδρα Αναστασία  

14 Φεβ 2022, 15:48 

Η εγκατάσταση 58 ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 299,6 MW, με ύψος 175 μέτρα η 

καθεμιά, στην περιοχή του Όρους Κόχυλας και ευρύτερα τη νότια Σκύρο, πρόκειται να 

προκαλέσει ανυπολόγιστη καταστροφή. Η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στο Δίκτυο Natura 

2000 και φιλοξενεί μεταξύ άλλων: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαμπροσ-γεωργιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θεοδωρογιωργακη-βαλια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#konečný-jakub
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σωτηρίου-δημήτριος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτούλη-αλεξάνδρα-αναστασία


- Τουλάχιστον 3 φυτικά είδη που απαντώνται μόνο στο νησιωτικό σύπλεγμα της Σκύρου και 

αρκετά ακόμη με περιορισμένη εξάπλωση. 

- Τη μεγαλύτερη αποικία μαυροπετρίτη στη Μεσόγειο και ενδιαιτήματα άλλων σπάνιων 

πουλιών, ενώ αποτελεί επίσης εξαιρετικά σημαντικό σταθμό μεταναστευτικών πουλιών. 

- Το μοναδικό σε όλο τον κόσμο σκυριανό άλογο, ο πληθυσμός του οποίου έχει περιέλθει σε 

δυσμενή πλέον κατάσταση. 

- Την ενδημική σαύρα Podarcisgaigae. 

- Τη φώκια Monachus Monachus στα θαλάσσια σπήλαια. 

Πάρα την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ περί νομιμότητας των απαγορεύσεων εγκαταστάσεις 

αιολικών σταθμών στη νότια Σκύρο λόγω της περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής, 

χορηγήθηκαν οι νέες βεβαιώσεις παραγωγού. 

Να μην προχωρήσει το έργο! Να προστατευτεί το βουνό και το οικοσύστημα του νησιού! 

Μαλτέζου Ελισσάβετ  

14 Φεβ 2022, 15:49 

Απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο το έργο αυτό. Θα καταστρέψει το νησί μας.θα αντισταθούμε με 

κάθε νόμιμο τρόπο. 

  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ  

14 Φεβ 2022, 15:59 

ΤΟ ΟΡΟΣ "ΚΟΧΥΛΑΣ" ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ 

ΣΚΥΡΟΥ. 

 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ "ΚΟΧΥΛΑΣ", ΔΙΑΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΥΡΙΑΝΟ 

ΑΛΟΓΟ 

ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ 

ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΩΝ. 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ. 

 

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΝΑ 

ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 

ΣΥΣΣΩΜΗ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ. 

de Geus Hans  

14 Φεβ 2022, 16:12 

Zo een klein eiland volbouwen met storende windmolens.. dit kan niet waar zijn!  Bouw die 

dingen op het vasteland bij industriegebieden of op volle zee!! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαλτέζου-ελισσάβετ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιαννακοπουλοσ-μαριοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#de-geus-hans


Μπέλτσιος Λάζαρος  

14 Φεβ 2022, 16:14 

Η περιοχή είναι όλη Natura 2000 και φιλοξενεί σπάνια είδη που όπως έχει αποφανθεί και η 

ορνιθολογική εταιρεία θα κινδυνεύσουν. Όλες οι Ευρωπαικές χώρες χωροθετούν τελείως 

διαφορετικά και πάνω από όλα προστατεύουν τις περιοχές του δικτύου Natura σε αντίθεση με 

εμάς που δεχόμαστε και πρόστιμα για τη μη προστασία τους. Πότε θα γίνουμε επιτέλους 

κανονική χώρα και δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει; Εκτός αυτών είναι τελείως εκτός 

κλίμακας το έργο και θα το χαρακτήριζα εκτρωματικό για τη φυσική ομορφιά της περιοχής.  

de Geus Hans  

14 Φεβ 2022, 16:20 

Op zo'n mooi klein eiland een buiten-proportioneel windmolenpark bouwen is niet van deze 

tijd. Bouw dit ergens op het vaste land bij een industriegebied of op volle zee!  Maar laat dit 

mooie eiland ongemoeid! 

Ζορμπας Παύλος  

14 Φεβ 2022, 16:23 

Λέμε ΟΧΙ  στην εγκατάσταση τον ανεμογεννητριών στην σκυρο 

Ολοι μαζί μπορούμε να σταματήσουνε αυτήν την απατεωνιά... 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ  

Καραναστάση Μαρία  

14 Φεβ 2022, 16:32 

Είναι αειφόρος ανάπτυξη να καταλάβει το μισό νησί μια τεράστια εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών διαλύοντας με τα τεχνικά έργα που απαιτούνται ένα βουνό με εθνική 

οικολογική βαρύτητα και μεγάλη τοπική σημασία για τις κυριότερες απασχολήσεις στο νησί 

που είναι η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και ο τουρισμός? Κοντόφθαλμη και ευκαιριακή 

ανάπτυξη για κάποιους είναι μόνο και κάτι τέτοιο ούτε κοινωνικά αλλά ούτε και πολιτικά 

αποδεκτό μπορεί να γίνει. Η μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας χρειάζεται εθνικό 

σχεδιασμό με χωροθέτηση περιοχών που θα εξεταστούν ως προς το σύνολο των αναπτυξιακών 

τους δυνατοτήτων, με μικρής κλίμακας έργα ώστε να δοκιμαστούν στη πράξη, με οικονομικό 

κόστος για τη κοινωνία που θα είναι όμως καθολικά μοιρασμένο.  

Είναι ανεπίτρεπτο να γίνεται πολιτική μόνο με όρους οικονομικών αποδόσεων αφού το κύριο 

επιχείρημα των επενδυτών είναι ότι δεν συμφέρει μικρότερη εγκατάσταση. Είναι ανεπίτρεπτο 

να καταστρέφεται ανεπανόρθωτα κάτι σε τέτοια έκταση και με τεράστιες αρνητικές 

τοπικές επιπτώσεις για τα  συμφέροντα των λίγων. Είναι ανεπίτρεπτο να χαράζεται πολιτική 

πράσινης ανάπτυξης χωρίς κοινωνικούς και οικολογικούς φραγμούς γιατί υποσκάπτει ένα 

αισιόδοξο ενεργειακά μέλλον δημιουργώντας προκατάληψη στους πολίτες. 

Ελπίζω η λογική και το δίκαιο να υπερισχύσουν! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπέλτσιος-λάζαρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#de-geus-hans-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζορμπας-παύλος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραναστάση-μαρία


  

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

14 Φεβ 2022, 16:33 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ! Δεν μπορεί καθε τρεις και λιγο να βγαινει στην 

επιφανεια παλι αυτο το θεμα! Η Σκυρος ειναι ενα μικρο νησί που εχει να επιδειξει μονο φυσικο 

κάλος. Αυτο πανε να ακυρώσουν ύπουλα, για τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα.ΔΕΝ ΘΑ 

ΠΕΡΑΣΕΙ!!! 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ  

14 Φεβ 2022, 16:34 

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ(NATURA 2000)!!!!! 

ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΠΑΝΕΡΗ ΜΑΡΙΑ  

14 Φεβ 2022, 16:37 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. ΤΟ ΝΗΣΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΑΓΓΙΞΟΥΝ ΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ. ΟΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΟ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ Ο 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΔΩ. 

ΣΥΒΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

14 Φεβ 2022, 17:11 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΣΟ ΟΜΟΡΦΟ ΤΟΠΟ . ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ . ΑΥΤΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΚΑΝΕΝΑΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ . ΕΓΩ ΟΝΤΑΣ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ 

ΠΗΓΑΙΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΕ ΠΟΝΑΕΙ 

ΜΟΝΟ Η ΣΚΕΨΗ ΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΤΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ  

ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ  

14 Φεβ 2022, 18:14 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λιακοπουλοσ-αντωνιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθιου-ελενη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλη-πανερη-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συβιτοσ-νικολαοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δεδε-μαρια


δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

Σαλωνίδου Μάρθα  

14 Φεβ 2022, 18:17 

ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΆΛΟΓΙΣΤΗ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ NATURA. 

ΕΊΝΑΙ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΤΗΣ ΣΚΎΡΟΥ ΝΑ 

ΑΝΑΠΤΎΞΟΥΝ ΤΟ ΝΗΣΊ ΤΟΥΣ ΜΕ ΉΠΙΟΎΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΌ ΠΡΟΣ 

ΤΗ ΦΎΣΗ ΤΑ ΖΏΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ. 

  

  

hoogenstein christine  

14 Φεβ 2022, 18:30 

Wind energy has adverse enviromental impacts.  It poses a  threat to biodiversity . Skyros is  a 

passage point for migrating birds and a breeding ground for a special kind of falcon. Birds have 

been killed by flying into spinning turbine blades  Further more, the turbines cause noise and 

aesthetic pollution.   Also turbine blades  cannot be recycled, and are instead left standing 

unused or  heaped up in piles in landfills. Wind turbines will simply cause enormous damage 

to our region.  

torrente marine  

14 Φεβ 2022, 18:30 

Les éoliennes sont une catastrophe écologique par la destruction du paysage, l'emprise au sol 

avec des semelles de béton qui polluent les sols, le bruit... Je suis totalement contre ! 

Βαρελα Βασιλική  

14 Φεβ 2022, 19:09 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σαλωνίδου-μάρθα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#hoogenstein-christine
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#torrente-marine
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρελα-βασιλική


γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

Σαν μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας, είμαι 

απολύτως αντίθετη σε αυτό το έργο. 

Η Natura της Οχης υπέστη μη αναστρέψιμο πλήγμα από την συσσώρευση ΑΣΠΗΕ στις 

κορυφές της, δεν πρέπει να έχει  την ίδια μοίρα και  το νησί της Σκύρου.  

ΝΤΟΒΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

14 Φεβ 2022, 19:14 

Η εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 58 

ανεμογεννητριών, στην θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» είναι ένα θηριώδες 

βιομηχανικό έργο που έρχεται σε σύγκρουση με την διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική 

σημασία του τόπου, τον οποίο θα μετατρέψει αναπόφευκτα σε βιομηχανική ζώνη, αν 

συνυπολογιστούν και οι συνοδές εργασίες (διάνοιξη δρόμων κλπ). Το έργο θα έχει 

ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα, μεγάλο μέρος του οποίου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000, έχει χαρακτηριστεί 

ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 

92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ, ενώ αποτελεί Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird 

Area, IBA). Πέρα από την παγκόσμια σημασία της περιοχής για το Μαυροπετρίτη, 

στον Κόχυλα φιλοξενούνται κι άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων, γεγονός 

που συμβαίνει ακόμα εξαιτίας της απομόνωσης του νησιού και της κομβικής του θέσης στο 

Αιγαίο, αρκετά μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Η ακεραιότητα του οικοσυστήματος οφείλεται στην σχεδόν καθολική απουσία 

ανθρωπογενών υποδομών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, πέρα της κτηνοτροφίας. 

Αν πραγματοποιηθεί η γιγαντιαία αυτή εγκατάσταση προφανώς κάτι τέτοιο θα πάψει να ισχύει, 

και η επίδραση στη βιοποικιλότητα θα είναι τρομακτική. Πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπ΄όψιν όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να ζυγιστούν 

τα οφέλη, αν πραγματικά υπάρχουν, σε σχέση με τους κινδύνους που είναι σίγουρα πολλοί. 

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 333MW 

ΣΤΗΝ ΖΕΠ GR 2420006 «ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (Οκτώβρης 2011). 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ντοβροσ-βασιλειοσ
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


Μανωλάκης Ορέστης  

14 Φεβ 2022, 19:34 

ΝΑΙ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ευνοούν τη φύση, τον άνθρωπο, τη ζωή. 

ΟΧΙ στις σκόπιμες προσπάθειες συγκεκριμένων ατόμων που λυμαίνονται τον τόπο, το 

περιβάλλον και τις ζωές συνανθρώπων τους, καλυμμένοι με πέπλο υποκρισίας, προς όφελος 

προσωπικών συμφερόντων. 

ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

14 Φεβ 2022, 19:57 

Αιολικη ενεργεια σε συνδυασμό με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την 

πολιτιστική κληρονομιά, με σεβασμό στον άνθρωπο και την άρρηκτη  ανάγκη του να ζει 

αρμονικά με τη φύση. Η Σκύρος μας προσφέρει απλόχερα την ομορφιά της. Η εκάστοτε 

κυβέρνηση οφείλει να αφουγκράζεται τους τόπους και τους κατοίκους που ζουν σε αυτούς . 

Ορφανός Γιώργος  

14 Φεβ 2022, 20:00 

Αυτό δεν λέγεται αιολικό πάρκο αλλά βιομηχανοποίηση του μισού νησιού! Είμαστε αντίθετοι 

σε ένα τόσο μεγάλο έργο! Δώσαμε γη για την άμυνα, τώρα θα καταστραφεί και το νότιο τμήμα, 

τι θα μείνει για μας; Το Βουνό μας φιλοξενεί σπάνια ζώα όπως το αλογάκι της Σκύρου αλλά 

τη κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία του νησιού. Θα μας βρείτε απέναντι! 

Κατσαρελιας Γιώργος  

14 Φεβ 2022, 20:02 

Όχι σε ένα τόσο μεγάλο καταστροφικό έργο! 

ΧΕΛΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  

14 Φεβ 2022, 20:16 

Δεν πρέπει να αλλοιωθεί με κανένα τρόπο σαν τουριστικός προορισμός η Σκύρος, να 

διαφυλαχτεί ο φυσικός πλούτος της και ιδιαίτερα η περιοχή natura . Πρέπει να γίνει σωστός 

χωροταξικός σχεδιασμός για την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών και ανάλογος με την 

φέρουσα ικανότητα του νησιού. 

Παυλη Ολυμπια  

14 Φεβ 2022, 20:20 

Το νησι εχει ηδη εκχωρησει μεγαλες εκτασεις στον Στρατο. Αεροπορια και Ναυτικο. Δεν ειναι 

αναγκη να κανει και αλλες θυσιες. 

Το εργο ειναι απαρχαιομενο, το ιδιο και οι γεννητριες που θα εγκατασταθουν. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλάκης-ορέστης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μιμικου-ευαγγελια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανός-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κατσαρελιας-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χελμησ-μιλτιαδησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παυλη-ολυμπια


Αν κανετε τον κοπο και κοιταξετε, σε χωρες οπως η Νορβηγια, το μελλον των 

ανεμογεννητριων ειναι ημι - υποβρυχιες πλατφορμες, που δεν δημιουργουν προβληματα στην 

στερια. Για καποιο περιεργο λογο, καποιοι επιμενουν στην τοποθετηση ανεμογεννητριων 20 

ετων που μονο ζημια θα προκαλεσουν, σε περιοχη Natura.  

Επενδυση με το ζορι, που δεν την θελει η τοπικη κοινωνια , και δεν θα ωφελησει κανενα , δεν 

θα υπαρχει κερδος, παρα μονο οικολογικη καταστροφη , αναρωτιωμαστε ολοι γιατι εχετε 

τετοια επιμονη για να υλοποιηθει.  

Παπαποστολου Καραουζα Ηρα Παπαποστολου Καραουζα  

14 Φεβ 2022, 20:27 

Είναι απαράδεκτο! Να σεβαστούν το αίτημα των κατοίκων του νησιού και να μην γίνει το 

έργο! 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΣΠΠΕΝΚ - ΣΠΠΕΝΚ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ  

14 Φεβ 2022, 20:44 

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών πέρα από την ισοπέδωση των κορυφογραμμων, έχει και 

συνοδά έργα, όπως για παράδειγμα διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης στις θέσεις 

εγκατάστασης, εναέρια δίκτυα πάνω σε πυλώνες, υποσταθμούς, εργοστάσια σκυροδέματος 

μέσα στο βουνό για τις ανάγκες των έργων, σπαστήρες, χώρους απόθεσης υλικών κ.α. που 

θίγουν ανεπανόρθωτα την ακεραιότητα της περιοχής Natura υποβαθμίζοντας μη αναστρέψιμα 

το φυσικό περιβάλλον. Η περιοχή εγκατάστασης των αιολικών σταθμών δεν θα γίνει ποτε ξανά 

όπως ήταν πριν. Το τοπίο θα μετατραπεί από φυσικό σε βιομηχανικό! Σταματήστε να 

ισοπεδώνετε τα βουνά της πατρίδας μας! Σταματήστε να καταστρέφετε βασικούς τομείς 

δραστηρίοτητας (τουρισμός, αγροτοκτηνοτροφία κλπ)! Σταματήστε να καταπατάτε εκτάσεις! 

Σταματήστε να μη σέβεστε τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας και της δημοτικής αρχής της 

Σκύρου και των άλλων περιοχών! 

Η Σκύρος δεν πρέπει να γίνει μια δεύτερη Καρυστία! 

Στηρίζουμε τον αγώνα σας! 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ (ΣΠΠΕΝΚ) 

  

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  

14 Φεβ 2022, 20:55 

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΣΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ, ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ Η 

ΚΑΡΥΣΤΟΣ! 

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαποστολου-καραουζα-ηρα-παπαποστολου-καραουζα
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρογεωργησ-σταματησ


ΜΠΑΛΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑ  

14 Φεβ 2022, 21:07 

Εγκληματικό έργο για την Σκύρο. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην καταστροφή του νησιού μας. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

14 Φεβ 2022, 21:10 

Μην επιτρεψετε αυτό το εγκλημα. Κάθετα  αντίθετοι  με την καταστροφή της Σκύρου. 

Τζήμας Χρήστος  

14 Φεβ 2022, 21:23 

Η δημιουργία ενός αιολικού πάρκου 300 MW, ικανού να καλύψει τις ανάγκες μιας πόλης ενός 

εκατομμυρίου κατοίκων σε αναπτυγμένη περιοχή, κατασκευασμένο σε ένα νησί τριών 

χιλιάδων κατοίκων αποτελεί στυγνή χωρική και ενεργειακή εκμετάλλευση. 

Πόσο δε μάλλον, όταν αυτή η περιοχή αποτελεί εναν χώρο μοναδικής περιβαλλοντικής 

ομορφιάς, που φιλοξενεί ιδιαίτερα στοιχεία χλωρίδας και πανίδας. 

Επιπροσθετως, ο εξαναγκασμός κατασκευής ενός έργου, με αναχρονιστικά ενεργειακά μέσα, 

αποτελεί μια τακτική που δεν τιμά καθόλου τους ιθύνοντες και αυτό που θα ήθελαν να 

επιτύχουν. 

Το σχέδιο θα πρέπει να ακυρωθεί και να βρεθεί μια διαφορετικη βιώσιμη λύση που θα 

ικανοποιεί την πλευρά των ανθρώπων που διαβιούν και εργαζονται στον τόπο αυτό, τιμώντας 

τους κατοίκους που με την παρουσία τους εξυψώνουν τη θαλάσσια ελληνική παρουσία. 

 Κοπελου Μαρία  

14 Φεβ 2022, 21:47 

Όχι στις ανεμογενητριες 

Κυράνου Ευαγγελία  

14 Φεβ 2022, 22:07 

Σε περιοχή natura που ακούστηκε τέτοιο έργο;;Κανένας σεβασμός στο περιβάλλον;;Η χλωρίδα 

και η πανίδα του νησιού ενδιαφέρει κανέναν;;Λέμε όχι και προστατεύουμε το νησί,ας μην τα 

ισοπεδώνουμε όλα στο βωμό του χρήματος 

ΤΣΑΤΣΟΥ ΕΡΜΙΝΑ  

14 Φεβ 2022, 22:12 

τα τεχνικά έργα δεν πρέπει να κατασκευάζονται με κάθε κόστος, πώς συνυπολογίζεται η  μη 

αλλοίωση της τοπικλής -κοινωνικής-περιβαλλοντικής-αρχαιολογικής υπόστασης  με την 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλασου-σοφια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αποστολου-ιωαννησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζήμας-χρήστος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοπελου-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυράνου-ευαγγελία
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επιλογή δημιουργίας τόσο επεμβατικών δομών; Η τοπική κοινωνία πρέπει να εχει τον κύριο 

λόγο.  

van der Veen Evelien  

14 Φεβ 2022, 22:13 

No windmills on Skyros! 

Καλαρέμα Αναστασία  

14 Φεβ 2022, 22:13 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί 

τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου. 

Σεβαστείτε μας !!! 

Ιωαννα Κορομπιλια  

14 Φεβ 2022, 22:14 

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η αιολική ενέργεια και οι ανεμογεννήτριες είναι μια εναλλακτική, 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αυτά που αμφισβητούνται έντονα αυτήν τη στιγμή είναι η 

επιλογή πολύ μεγάλων ανεμογεννητριών και η χωροθέτησή τους, ιδιαίτερα σε περιοχές Natura 

οπως αυτή της Σκυρου, στο σημείο που συζητιέται για να τοποθετηθούν! 

ΟΧΙ στη βάναυση αλλοίωση του τοπίου, 

το οποίο αποτελεί στοιχείο της ταυτότητας της τοπικής μας κοινωνίας. 

Μικρό όφελος Μεγαλη καταστροφή  

  

Μαυρομιχάλη Βασιλική  

14 Φεβ 2022, 22:15 

Λέμε ΟΧΙ στο αιολικό πάρκο,προστατεύουμε το νησί και το περιβάλλον 

Καλαρέμα Αναστασία  

14 Φεβ 2022, 22:15 

Απαράδεκτο χωρίς σεβασμό στους κατοίκους και στην ιστορία του τόπου!!! 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρομιχάλη-βασιλική
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλαρέμα-αναστασία-2


ΜΑΚΡΗΣ του Αθανασίου ΓΙΩΡΓΟΣ  

14 Φεβ 2022, 22:17 

1. Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών  εντός περιοχής Natura είναι απαράδεκτη και παράνομη 

σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και τις αποφάσεις του Ελληνικού ΣΕ . 

Ιδιαίτερα όταν καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα μιάς προστατευόμενης οικολογικά 

περιοχής με πολλά είδη υπό εξαφάνιση. 

2.  Είναι απαράδεκτη η εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν 

δώσει άδεια οι ιδιοκτήτες. 

3. Θα δημιουργηθεί γενική όχληση (οπτική και ακουστική) σε όλες τις τουριστικού 

ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

4. Οι διαδικασίες εγκατάστασης προκαλούν καταστροφή του περιβάλλοντος χώρου και 

αλλοιώνουν το περιβάλλον ενώ διαδικασίες  απεγκατάστασης  δεν προβλέπονται 

δημιουργώντας έναν σκουπιδότοπο μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής τους. 

 5. Η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου. 

Βογιατζής Ευάγγελος  

14 Φεβ 2022, 22:20 

Θλίβομαι πραγματικά πού δεν μπορούν κάποιοι να καταλάβουν, το πόσο μεγάλη ζημιά Θα 

προκαλέσουν, με αυτό το τερατώδες αιολικό πάρκο που προσπαθούν απεγνωσμένα, στο βωμό 

του χρήματος, να εγκαθιδρύσουν στη Σκύρο. 

Από την άλλη, χαίρομαι, γιατί βλέπω μία τεράστια συμμετοχή, από όλους τους ντόπιους αλλά 

και όσους ήρθα έμειναν εκεί και αγάπησαν τη Σκύρο. 

Εύχομαι ο αγώνας αυτός να συνεχιστεί έως ότου έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, το να μην 

αγγίξει δηλαδή κάνεις αυτό το απείρου κάλλους φυσικό τοπίο, το οποίο όλοι μας πρέπει να το 

αφήσουμε παρακαταθήκη στα παιδιά μας. 

Κορομπιλια Ιωαννα  

14 Φεβ 2022, 22:25 

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η αιολική ενέργεια και οι ανεμογεννήτριες είναι μια εναλλακτική, 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αυτά που αμφισβητούνται έντονα αυτήν τη στιγμή είναι η 

επιλογή πολύ μεγάλων ανεμογεννητριών και η χωροθέτησή τους, ιδιαίτερα στο σημείο αυτο 

του νησιού μας που εχει χαρακτηριστεί Natura! 

Αντιδραμε στη βάναυση αλλοίωση του τοπίου, το οποίο και αποτελεί για τους 

κατοίκους στοιχείο της ταυτότητας μας. 

μικρο όφελος ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΣΡΟΦΗ 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μακρησ-του-αθανασίου-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βογιατζής-ευάγγελος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κορομπιλια-ιωαννα


ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

14 Φεβ 2022, 22:28 

1. H εγκατάσταση ανεμογεννητριών  εντός περιοχής Natura είναι απαράδεκτη και παράνομη 

σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και αποφάσεις του Ελληνικού ΣΕ. 

Ιδιαίτερα όταν καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα μιας προστατευόμενης οικολογικά 

περιοχής με πολλά είδη υπό εξαφάνιση. 

2.  Είναι απαράδεκτη η εγκατάσταση εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν 

δώσει άδεια οι ιδιοκτήτες. 

3. Θα δημιουργηθεί γενική όχληση (οπτική και ακουστική) σε όλες τις τουριστικού 

ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

4. Οι διαδικασίες εγκατάστασης προκαλούν καταστροφή του περιβάλλοντος χώρου και 

αλλοιώνουν το περιβάλλον ενώ διαδικασίες  απεγκατάστασης  δεν προβλέπονται 

δημιουργώντας έναν σκουπιδότοπο μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής τους. 

 5. Η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου. 

Makkinga Gerard  

14 Φεβ 2022, 22:37 

Skyros has rare birds and plants and even endemic species. And now Greece wants to put 

windmills there. Falcons and other rare birds will be find dead under the windmills. The greek 

government will benefit and local Skyrians will not. Except for the Greek church that owns the 

land where th windmills will arise. How stupid can people be? Trust the church and they will 

screw you over for blood money. Mother Nature will lose again. 

Καλοζούμη Βάσια  

14 Φεβ 2022, 22:37 

Πολύ μεγάλο για επνα τόσο μικρό νησί. Μέρος της εγκατάστασης θέλουν να γίνει σε περιοχή 

Νatura... Σκοτεινό πολύ. Καταστροφικό για την πανίδα και τη χλωρίδα 

ΤΡΑΧΑΝΑ ΑΝΝΑ  

14 Φεβ 2022, 22:41 

ΟΧΙ Σε αυτην την επένδυση που θα καταατρέψει ενα τμήμα του νησιού μας, υψηλής 

οικολογικής αξίας και θα υπονομεύσει τον βιώσιμο τουρισμο. 

ΟΧΙ  σε αυτήν την επένδυση που θα καταδικάσει το νησί μας να χαρακτηριστει βιομηχανικη 

ζώνη. 

Ζητούμε οι αποφάσεις να συντάσσονται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στην 

βούληση της τοπικής κοινωνίας η οποία αντιδρά καθολικά και αρνείται να επιτρέψει την 

υλοποίηση αυτού του καταστροφικού έργου.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μακρησ-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#makkinga-gerard
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλοζούμη-βάσια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τραχανα-αννα


Van der Veen Evelien  

14 Φεβ 2022, 22:42 

WIND ENERGY HAS ALTERNATIVES THAT DO NOT 

HARM THE NATURE AS MUCH AS THIS WINDMILL 

PARK. SO I SAY NO TO WINDMILLS ON SKYROS, 

JUST LINKE IN 2014! 

Κακουλίδης Ανδρέας  

14 Φεβ 2022, 22:48 

Εκτρωματική επένδυση σε μέγεθος που είναι ασύμβατη με όλη τη προσπάθεια που γίνεται τα 

τελευταία ειδικά χρόνια  για μια βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού με σεβασμό στη παράδοση και 

το περιβάλλον. Μη ξεχνάμε ότι η Σκύρος έχει λάβει τα εύσημα απο την Βουλή των Ελλήνων 

για τη δράση Skyros project . Δεν μπορεί λοιπόν να ενθαρύνονται κσι εγκρίνονται τέτοιες 

επενδύσεις που καθιστούν το.νησί βιομηχανική περιοχή και ακυρώνουν όλη αυτή τη 

προσπάθεια που καταβάλλουν οι κάτοικοι , οι επιχειρηματίες και οι φορείς του νησιού. 

ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  

14 Φεβ 2022, 22:54 

Όχι άλλα βουνά στο βωμό της ''Πράσινης ανάπτυξης''. Αν αντιδράσουν οι κάτοικοι της Σκύρου 

θα ξυλοκοπηθούν κι αυτοί όπως της Τήνου;  

Επιτέλους λίγος σεβασμός στην πανίδα, τη χλωρίδα και τους κατοίκους κάθε τόπου. 

Όλη η Ελλάδα στο σφυρί σε όφελος ποιου;  

Βογιατζής Ευάγγελος  

14 Φεβ 2022, 22:54 

Από τη μία θλίβομαι που κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο κακό μπορούν να 

προκαλέσουν προχωρώντας στην υλοποίηση ενός τόσο Μεγάλου κυριολεκτικά τερατώδους 

έργου στο βωμό του χρήματος. 

Από την άλλη χαίρομαι με την πολύ μεγάλη συμμετοχή στον αγώνα ενάντια σε όλο αυτό τόσο 

από ντόπιους όσο και από ανθρώπους που ήρθαν έμειναν και αγάπησαν τη Σκύρο. 

Εύχομαι το αποτέλεσμα του αγώνα να είναι θετικό έτσι ώστε να μείνει ανέγγιχτη η Σκύρος, να 

μείνει όπως ακριβώς είναι τώρα αυτό το τοπίο απείρου κάλλους. Έχουμε υποχρέωση να το 

αφήσουμε παρακαταθήκη στα παιδιά μας στους Έλληνες. 

ΚΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

14 Φεβ 2022, 23:07 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#van-der-veen-evelien-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κακουλίδης-ανδρέας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανου-ευφροσυνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βογιατζής-ευάγγελος-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καπουτσιδησ-αθανασιοσ


Είμαι κάτοικος Σκύρου και είμαι κάθετα αντίθετος  με την καταστροφή του τόπου μου 

Παναγιωτοπουλου Δαφνη  

14 Φεβ 2022, 23:12 

Πρέπει να προστατεύουμε το οικοσύστημα και να το ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας 

προσφέρει όχι αντιθέτως να το εκμεταλλευόμαστε και να καταστρέφουμε. Έχετε καταστρέψει 

ήδη τόσα νησιά και όχι μόνο νησιά! Αφήστε την Σκύρο να συνεχιστεί όσο φυσική είναι δεν 

είναι μια βιομηχανία είναι ένα νησί!  

Αναστούλη Χριστίνα  

14 Φεβ 2022, 23:21 

Σε μία χώρα όπου η "ανάπτυξη" ταυτίζεται με την καταστροφή του φυσικού τοπίου μόνο θλίψη 

και θυμό γεννούν αυτές οι ενέργειες.Θέλουμε τους ουρανούς μας καθαρούς με στολίδια τα 

πουλιά του , ανοιχτούς ορίζοντες και ανθρώπινους όρους διαβίωσης.ΠΟΤΕ και ΠΟΥΘΕΝΑ 

ανεμογεννήτριες!!! 

  

Walton Romney Walton  

14 Φεβ 2022, 23:52 

No to the ruining of Skyros. Nature and beauty needs to be preserved. The people don't want 

it. It's their Island . 

  

Λιάκου Κατερίνα  

15 Φεβ 2022, 00:08 

Αντιτίθεμαι για περιβαλλοντικούς όρους αφ ενός και αφ ετέρου για το ότι θα είναι έργο χωρίς 

καμμία προστιθέμενη αξία για τους κατοίκους του νησιού.Επίσης η επένδυση αυτή θ 

αποτελέσει πλήγμα για την τουριστική οικονομία . 

Δεν είμαι κάτοικος της Σκύρου αλλά στηρίζω την αυθεντικότητα του Ελληνικού τοπίου, 

στηρίζω την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Σκύρου! 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ  

15 Φεβ 2022, 00:10 

ΕΔΩ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ .. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγιωτοπουλου-δαφνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αναστούλη-χριστίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#walton-romney-walton
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λιάκου-κατερίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαμπρου-ιασονασ


 

ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ.. 

ΑΠΟ ΕΜΑΣ 

  

Αλεξάνδρου Ροδάνθη  

15 Φεβ 2022, 00:10 

Ενώνω την αντιθεσή μου στην καταστροφή της Σκύρου μας μαζί με τις φωνές όλων των 

κατοίκων  της Σκύρου που με θυμό φωνάζουμε χρόνια τώρα ΟΧΙ στην καταστροφή της 

Σκύρου 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

15 Φεβ 2022, 00:16 

Είμαι 92 χρόνων. Μη σας παρακαλώ. Αυτό   το βουνό που θέλετε να καταστρέψετε έδωσε ζωή 

σε μας. Προστατέψτε το αντί να το δολοφονήσετε 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

15 Φεβ 2022, 00:20 

Ειμαστε υπερ των ΑΠΕ στο βαθμο που επιτρεπει το μεγεθος του νησιου μας απο πλευρας 

καλαισθησιας οχλησης και την λιγοτερη παρεμβαση στην χλωριδα και πανιδα του νησιου μας. 

Καταδικαζω την τεραστιου μεγεθους επενδυση των Ανεμογενητριων που καθστουν την νοτια 

πλευρα του νησιου βιομηχανικη ζωνη. 

Αποτελεσμα να υποβαθμιστει το τουριστικο προιον μας που με τοσο κοπο προσπαθουμε να 

βελτιωσουμε  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλεξάνδρου-ροδάνθη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλεξανδρου-καλλιοπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παρασκευασ-αντωνιοσ


Η εικονα μας αλλαζει με ολεθρια αποτελεσματα. 

ΟΧΙ στην εγκαταστση των τερατων και την καταστροφη του βουνου μα 

ΟΧΙ στην εγκαταστση των τερατων και την καταστροφη του βουνου μας. 

Λυκος Γιωργος  

15 Φεβ 2022, 00:47 

Είστε επικίνδυνοι και εγκληματίες της φύσης !! Πουλάτε παραμύθια για πράσινη ενέργεια και 

ανάπτυξη και το μονο που καταφέρνετε είναι να καταστρέφεται Τίς περιοχές !!  Ειστε 

ανεπιθύμητοι και ψεύτες!!!  

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΑΛΑΤΗ  

15 Φεβ 2022, 01:34 

Η καταστροφή του περιβάλλοντος, σε περιοχή που μάλιστα χαρακτηρίζεται και προστατεύεται 

ως περιοχή NATURA, αλλά και η εξολόθρευση της πανίδας και της χλωρίδας μέσω 

της συγκεκριμένης επένδυσης θα είναι ανεπανόρθωτη. Δηλώνω την εναντίωση μου και 

στηρίζω τους Σκυριανούς και Σκυριανές που εναντιώνονται στην καταστροφή του νησιού. 

Ασημακοπούλου Μαρία  

15 Φεβ 2022, 01:37 

Ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ» υπ’ αρίθμ. 

8500/30-9-2021 αίτηση πρέπει να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ. 

Πρόκειται για ένα καταστροφικό έργο στο οποίο η τοπική κοινωνία έχει εναντιωθεί καθολικά.  

Ένα έργο που έντεκα περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν εναντιωθεί, επίσης!* 

Ένα έργο που θα βλάψει το νησί και τους κατοίκους του ανεπανόρθωτα. Που υποβαθμίζει όλη 

την περιοχή και τη χώρα μας. Που είναι εις βάρος μοναδικών ειδών ζώων και πουλιών. 

Όταν θέλουμε να στηρίξουμε κάποιες εταιρείες, καλό είναι να μην καταστρέφουμε το 

περιβάλλον, το οικοσύστημα και τη φυσική ομορφιά, ούτε να υποβιβάζουμε τη ζωή των 

(ανθρωπίνων και μη) κατοίκων του τόπου. Έργα πράσινης ανάπτυξης πρέπει να γίνονται μόνο 

με απόλυτο σεβασμό στη φύση, στη μορφολογία και στην ιστορία κάθε τόπου. Και η κλίμακα 

πρέπει να είναι ανάλογη της περιοχής. Τέλος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επιστημονικές 

μελέτες ανεξάρτητων ειδικών, κάτι που (και) σε αυτή την περίπτωση δεν έχει γίνει. Όλοι 

πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τι κληροδότημα θέλουμε να αφήσουμε στις μελλοντικές 

γενιές.  

* https://www.callisto.gr/blog/periohes-aney-dromon-ena-kalo-ergaleio-gia-tin-prostasia-tis-

ellinikis-fysis-kai-ena-meteoro 

οργανώσεις είναι επίσης αντίθετες με αυτή την καταστροφή. Η αντίστοιχη παραπομπή υπάρχει 

σε σχόλι 

Όταν θέλουμε να στηρίξουμε κάποιες εταιρείες, καλό είναι να μην καταστρέφουμε το 

περιβάλλον, το οικοσύστημα και τη φυσική ομορφιά, ούτε να υποβιβάζουμε τη ζωή των 

(ανθρωπίνων και μη) κατοίκων του τόπου. Έργα πράσινης ανάπτυξης πρέπει να γίνονται μόνο 

με απόλυτο σεβασμό στη φύση, στη μορφολογία και στην ιστορία κάθε τόπου. Και η κλίμακα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λυκος-γιωργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σταματινα-γαλατη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ασημακοπούλου-μαρία


πρέπει να είναι ανάλογη της περιοχής. Τέλος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επιστημονικές 

μελέτες ανεξάρτητων ειδικών, κάτι που (και) σε αυτή την περίπτωση δεν έχει γίνει. Όλοι 

πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τι κληροδότημα θέλουμε να αφήσουμε στις μελλοντικές 

γενιές.  

  

Κουρκούλης Λάμπρος  

15 Φεβ 2022, 02:24 

Το προτεινόμενο έργο υπερβαίνει κατά πολύ την φέρουσα ικανότητα του νησιού της Σκύρου 

και θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες σε τοπικό επίπεδο ως προς το περιβάλλον, την οικονομία 

και την κοινωνία. Το γεγονός δε ότι χωροθετείται εντός προστατευόμενων περιοχών του 

δικτύου Natura 2000 το καθιστούν ακόμη πιο προβληματικό, αφού ακόμη και εάν θεωρηθεί 

ότι δεν παραβλάπτονται οι στόχοι διατήρησης και η ακεραιότητα των προστατευόμενων 

περιοχών, πράγμα τουλάχιστον αμφίβολο, δεν φαίνεται να συμβιβάζεται η υπαγωγή του έργου 

σε καθεστώς στρατηγικής επένδυσης, λαμβανομένων υπόψη των ταχύτερων διαδικασιών που 

προβλέπονται και των δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων, με τις αυξημένες απαιτήσεις της 

εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου σε 

περιοχή του δικτύου natural 2000 (εκπόνηση Ε. Ο. Α., ορνιθολογικών μελετών).  

Δεν πρέπει να αδειοδοτηθεί επομένως το έργο λόγω των αρνητικών συνεπειών που θα έχει για 

το περιβάλλον και τους κατοίκους του νησιού, πολυ περισσότερο υπό καθεστώς στρατηγικής 

επένδυσης.  

Δεν πρέπει να αδειοδοτηθεί επομένως το έργο λόγω των αρνητικών συνεπειών που θα έχει για 

το περιβάλλον και τους κατοίκους του νησιού, πολυ περισσότερο υπό καθεστώς στρατηγικής 

επένδυσης.  

Vossen Margot  

15 Φεβ 2022, 03:46 

Please, don't destroy this paradise. The island is too small for your ideas and there are so few 

paradises left on this world. 

Doris Hausherr  

15 Φεβ 2022, 03:52 

Skyros is a jewel - why destroy it just for profit for a few people? It isn't a project to support 

the Skyrian inhabitants it is the exploitation for a so called green energy. 

You never can bring back the beauty again. It is all over the world the same story: If you destroy 

nature you destroy the flora and the fauna and ultimately human being. 

There must be found other ways to produce real sustainable energy. 

Σκαλτσαρη Σπυριδούλα  

15 Φεβ 2022, 09:59 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουρκούλης-λάμπρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#vossen-margot
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#doris-hausherr
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκαλτσαρη-σπυριδούλα


Η εγκατάσταση της επιχειρούμενης  ισοπέδωσης της Σκύρου θα έχει ολέθρια αποτελέσματα 

στο περιβάλλον του νησιού. Αυτό  το ξέρουμε όλοι οι κάτοικοι του νησιού και δεν θα το 

αφήσουμε να περάσει. 

Luethi Roland  

15 Φεβ 2022, 10:21 

I am coming to Skyros as a tourist for more than twenty years to find peace in nature and walk 

through the beautiful landscapes of the island. The oversized project will not only ruin the 

landscape with its flora and fauna but also the peace and social coexistence of the inhabitants. 

There will be no more reason to come to Skyros for me after the completion of this insane 

project.  

Roland Luethi, Switzerland 

  

Λαμπαθάκης Γιώργης  

15 Φεβ 2022, 10:38 

Θα περίμενε κάποιος ότι η φιλοσοφία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να πηγάζει από την 

ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρυπογόνα κατάχρηση ορυκτών πόρων. Στην 

προκειμένη περίπτωση οδηγούμαστε σε μία οικολογική καταστροφή ενδεδυμένη τον 

«πράσινο» μανδύα. Η κλίμακα του έργου είναι καταστροφική για ένα νησί σαν τη Σκύρο. Το 

μέγεθος της επέμβασης δεν έχει προηγούμενο. Αποτελεί την ομολογία της αμετροεπούς 

επενδυτικής λαιμαργίας όταν σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο χαράσσεται μία στρατηγική με 

κατεύθυνση προς τον περιορισμό των ανεμογεννητριών και μάλιστα όπου αυτές συνεχίζουν 

να προγραμματίζονται είναι σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Στο όνομα μίας εφήμερης 

επένδυσης πάει να ξεγραφτεί ένας πλούτος βιοποικιλότητας στο νότιο κομμάτι του νησιού από 

ερπετά μέχρι σκυριανά άλογα, ακόμα και σπάνια είδη όπως το γεράκι Μαυροπετρίτης. Ας 

φανταστούμε το νησί μετά το πέρας της 25ετίας του προσδόκιμου λειτουργίας των 

ανεμογεννητριών που θα εμφανίζει τεράστιες περιοχές μπαζωμένες με τα υλικά των γιγάντιων 

εκσκαφών και τα κουφάρια των πρώην ανεμογεννητριών. Μην επιτρέψετε αυτήν την 

υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Σκύρο. Μην επαναλαμβάνετε λάθη του παρελθόντος με 

επεμβάσεις στη φύση που είναι μη αναστρέψιμες. 

Χαρώνης Αριστείδης  

15 Φεβ 2022, 11:08 

Δεν είμαι κατά των ΑΠΕ. Ασφαλώς πρέπει να προωθηθούν σε όλη την επικράτεια, αλλά η 

προώθησή τους θα πρέπει να γίνει και με γνώμονα  την προσφορά κάθε τοπικής κοινωνίας στο 

Ελληνικό κράτος. 

Η Σκύρος έχει προσφέρει χώρους για την άμυνα της χώρας, με το αεροδρόμιό της και όχι μόνο. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#luethi-roland
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαμπαθάκης-γιώργης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χαρώνης-αριστείδης


 Η εγκατάσταση αυτού του μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών θα λειτουργήσει αρνητικά για 

την τουριστική της ανάπτυξη  που ακόμα βρίσκεται πίσω σε σχέση με τη ζήτηση που 

διαφαίνεται ότι θα έχει στο κοντινό μέλλον. 

Πέρα από τα σοβαρά νομικά  επιχειρήματα κατά της εγκατάστασης, η προοπτική ανάπτυξης 

του νησιού δεν πρέπει να τρωθεί με το σχεδιαζόμενο έργο. 

Αναργυρου Κωσταντινος  

15 Φεβ 2022, 11:40 

Είναι απαράδεκτο σε ένα τόσο μικρό νησι να βάλουν ανεμογεννήτριες,δεν τις σηκώνει δεν 

μπορεί και δεν πρέπει να γινουν.Χλωρίδα πανίδα τι τέλος σε αυτό το νησι;οι κάτοικοι δεν θα 

έπρεπε να ερωτηθούν εάν το θέλουν;Είμαστε η μοναδική χώρα της ΕΕ που βάζει 

ανεμογεννήτριες όταν οι άλλοι τις έχουν ήδη βγάλει και φυσικα δεν ξέρουν τι να τις 

κάνουν.Είναι κριμα και άδικο και δεν πρέπει να γίνει τέλος  

Μακρυγιάννη Παρασκευή Ελευθερία  

15 Φεβ 2022, 11:53 

  

Το όρος Κόχυλας στη νότια Σκύρο είναι μία ενιαία ημιορεινή φυσική έκταση, με 

ασβεστολιθικό υπόστρωμα, πετρώδες έδαφος και έντονο ανάγλυφο. Ένα μεγάλο μέρος του 

Κόχυλα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (40.969 στρ.) ως Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίεσ 92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ 

αντίστοιχα. Ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος του Κόχυλα (περίπου 55.000 στρ.) αποτελεί 

Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird Area, IBA). Το όρος Κόχυλας 

καταλαμβάνει σχεδόν το σύνολο της Νότιας Σκύρου και αποτελεί έναν ορεινό όγκο με 

σαφέστατη οικολογική και γεωμορφολογική συνέχεια και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ενιαία οικολογική οντότητα, δεδομένου του ότι τα σημαντικά οικολογικά στοιχεία της 

περιοχής (ενδημική χλωρίδα, Μαυροπετρίτης, σποραδόσαυρα) εμφανίζονται σε σημαντικούς 

αριθμούς και στα νότια τμήματα του Κόχυλα.  

Petros Megos  

15 Φεβ 2022, 12:09 

No vote !  

  

P R O T E S T   V O T E 

  

We are witnessing with indignation the project of  "investors", who are planning to build 

gigantic industrial-scale wind farms with a power capacity of 299,6 MW on the small island of 

Skyros. This project comes after a first attempt from the same investors to build wind farms of 

a similar power capacity in 2005, an attempt "definitively" stopped in 2013 by the general 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αναργυρου-κωσταντινος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μακρυγιάννη-παρασκευή-ελευθερία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#petros-megos


protest of the Skyrian people and the courageous political decision which countered the project 

at the time. 

  

The current project, which just received the Approval for Electricity Generation from the 

Energy Supervisory Authority (RAE), includes: 

  

58 wind turbines with a power capacity of 5.6 MW each and more than 180 metres in height – 

the equivalent of a 60-floor skyscraper! This particular type of wind turbine will be imported 

to Greece for the first time in order to be installed on a small island in the Aegean sea. Because 

of their size, the turbines will be visible from everywhere on the island, and also from the island 

of Evia, which is not far away. 

  

They are supposed to be built on the iconic "Vouno" of Skyros (mount Kohylas, the island's 

summit), and will occupy the entire southern half of the island, most of which is a protected 

site under the NATURA 2000 network.  Half the island will be levelled by excavations of 

incredible scale and by the tens of thousands of tonnes of concrete needed to stabilise the wind 

turbines. Huge quantities of rubble will flood the mountain slopes and tens of kilometres of 

roads the size of boulevards will furrow the mountain landscape. The consequences of such a 

colossal industrial project on the environment, the economy and the community will have a 

catastrophic effect and will be irreversible. 

  

·         A "project" of this scope will overshadow all Skyros. 

  

·         The aesthetic of the Skyrian and Aegean landscape will be destroyed. 

  

·         The NATURA 2000 protected site and its unique biodiversity will be devastated. 

  

·         The centuries-old history of the Skyrian culture will be violently interrupted. 

  

·         The economic and touristic development of the island will be stopped. 

  



·         Activities traditionally carried out on the Vouno, like livestock breeding and beekeeping, 

will disappear. 

  

·         Families will be forced to leave the island in search of work. 

  

The people of Skyros are rising to resist the threat of this ecological and economic 

depreciation.  They unanimously oppose the immoral and destructive fraud of the "investors". 

  

Skyros municipality, hand in hand with the organisations and associations of the island, 

strongly oppose this colossal industrial project, which would be disastrous for the environment. 

  

The region of Central Greece, the MPs and the national environmental organisations stand 

firmly by our side. 

  

This gigantic industrial installation of wind farms in Skyros 

  

WILL NOT PASS! 

  

OUR FIGHT FOR THE IMMEDIATE CANCELLATION OF THE MONASTERY'S 

"PROJECT" 

  

IS HENCEFORTH ALSO OUR PROMISE! 

  

THE ISLAND OF SKYROS WILL KEEP BELONGING, WITH AN ENVIRONMENTAL 

AWARENESS, TO THE SKYRIAN PEOPLE! 

  

The Municipality, the Organisations and the Associations of Skyros 

  



FIGHT COMMITTEE SKYROS SOS 

Τζαννιδου Καλλιοπη  

15 Φεβ 2022, 12:43 

Ειναι παραδεκτο μετα απο τοσες αντιδρασεις απο τους σκυριανους να επιμενουν στην 

εγκατασταση ανεμογεννητριων στο νησι μας. Επαναλαμβανουμε για πολλοστη φορα οτι σε 

προστατευομενες περιοχες ΝΑΤURΑ δεν επιτρεπονται παρεμβασεις που καταστρεφουν την 

βιοποικιλοτητα του τοπου.Η συγγρουση με τα ιδιωτικα συμφεροντα ειναι αναποφευκτη για 

αλλη μια φορα !!! Εμεις σαν σκυριανοι οφειλουμε να αντιδρασουμε με καθε τροπο για να 

αποτραπει αυτο το εγκλημα στη πατριδα μας !!!! Ειμαστε ολοι ενωμενοι και αλληλεγγυοι 

!!!!!!!!  

Μπενακοπουλος Νικος  

15 Φεβ 2022, 12:47 

Το έργο είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. 

  

Απόσπασμα από το "Τεχνικό Υπόμνημα για την τεκμηρίωση των επιπτώσεων των επιχειρούμενης 

εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Όρος Κοχυλας και στη βιοποικιλότητα της Σκύρου", που 

εκπονήθηκε τον Οκτώβρη του 2011 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE για την 

βιοποικιλότητα της Σκύρου.  

Καθίσταται σαφές, επομένως, ακόμα και στους μη ειδικούς, πως ενώ κάθε ένα από τα παραπάνω 

οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής έχει την δική του ιδιαίτερη σημασία, στο σύνολό τους 

προσδίδουν πολλαπλασιαστική αξία στο οικοσύστημα του Κόχυλα, καθιστώντας την περιοχή 

μοναδική ως προς τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί.  

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ουσιαστικά 

καταλαμβάνει ολόκληρη τη νότια Σκύρο και τη μετατρέπει σε βιομηχανική ζώνη. Αναρωτιέται κανείς, 

πώς γίνεται παρά την αναγνωρισμένη οικολογική σημασία της περιοχής να συνεχίζεται η προσπάθεια 

εγκατάστασης ενός τόσο μεγάλου βιομηχανικού μεγέθους έργου χωρίς να εκτιμώνται οι επιπτώσεις 

στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα του Κόχυλα. Συνεκτιμώντας όλα τα 

παραπάνω, θεωρούμε πως η εγκατάστασή του είναι ασύμβατη με την ύπαρξη της περιοχής NATURA 

2000 και την οικολογική αξία του Κόχυλα (..) 

Sebag Paul  

15 Φεβ 2022, 13:14 

As a Skyros lover, I would sipmly stated that, this project is : 

- Anti ecological, 

- Anti democratic, 

- Money oriented and 

- a total non sense. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζαννιδου-καλλιοπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπενακοπουλος-νικος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sebag-paul


Βάχλας Κωνσταντίνος  

15 Φεβ 2022, 13:43 

Η εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 58 

ανεμογεννητριών, στην θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» είναι ένα θηριώδες 

βιομηχανικό έργο που έρχεται σε σύγκρουση με την διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική 

σημασία του τόπου, τον οποίο θα μετατρέψει αναπόφευκτα σε βιομηχανική ζώνη, αν 

συνυπολογιστούν και οι συνοδές εργασίες (διάνοιξη δρόμων κλπ). Το έργο θα έχει 

ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα, μεγάλο μέρος του οποίου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000, έχει χαρακτηριστεί 

ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 

92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ, ενώ αποτελεί Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird 

Area, IBA). Πέρα από την παγκόσμια σημασία της περιοχής για το Μαυροπετρίτη, 

στον Κόχυλα φιλοξενούνται κι άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων, γεγονός 

που συμβαίνει ακόμα εξαιτίας της απομόνωσης του νησιού και της κομβικής του θέσης στο 

Αιγαίο, αρκετά μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Η ακεραιότητα του οικοσυστήματος οφείλεται στην σχεδόν καθολική απουσία ανθρωπογενών 

υποδομών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, πέρα της κτηνοτροφίας. Αν 

πραγματοποιηθεί η γιγαντιαία αυτή εγκατάσταση προφανώς κάτι τέτοιο θα πάψει να ισχύει, 

και η επίδραση στη βιοποικιλότητα θα είναι τρομακτική. Πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπ΄όψιν όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να ζυγιστούν τα 

οφέλη, αν πραγματικά υπάρχουν, σε σχέση με τους κινδύνους που είναι σίγουρα πολλοί. 

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 333MW 

ΣΤΗΝ ΖΕΠ GR 2420006 «ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (Οκτώβρης 2011). 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

Απαράδεκτο έργο! Οι Α/Γ πρόκειται να εγκατασταθουν σε προστατευόμενη περιοχή 

NATURA 2000! 

Παναγουλόπουλος Δημήτρης - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

15 Φεβ 2022, 14:10 

Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα εναλλακτικών μορφών παραγωγής ενέργειας με σκοπό την 

προσπάθεια για την προστασία του πλανήτη. Αδυνατούμε όμως να δεχτούμε οτι ένα τόσο 

μεγάλο "μερίδιο" αυτής της προσπάθειας, μπορεί ή πρέπει να αναλογεί σε έναν τόσο μικρό 

τόπο. 

Το τεράστιο Αιολικό Πάρκο που σχεδιάζεται για την Σκύρο είναι ένα έργο άνισο, άδικο και 

κερδοσκοπικό και θεωρούμε οτι θα είναι ταφόπλακα για το νησί. 

 Ναι στην "Πράσινη" Ενέργεια, ΟΧΙ στην άνιση κατανομή, την αδιαφορία προς τα τοπικά 

οικοσυστήματα, την άμετρη επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών και την δολοφονία του 

βιοπορισμού των κατοίκων.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βάχλας-κωνσταντίνος
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγουλόπουλος-δημήτρης-περιβαλλοντικοσ-εξωραϊστικοσ-αναπτυξιακοσ-πολιτιστικοσ-συλλογοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγουλόπουλος-δημήτρης-περιβαλλοντικοσ-εξωραϊστικοσ-αναπτυξιακοσ-πολιτιστικοσ-συλλογοσ


ΤΟΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ  

15 Φεβ 2022, 14:20 

ΠΗΓΗ Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

"Πλεονεκτήματα 

· Παράγουν ρεύμα από μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 

· Τα αιολικά πάρκα δε ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα όπως τα εργοστάσια παραγωγής 

ηλεκτρισμού τα οποία στηρίζονται στην καύση ορυκτών καυσίμων, όπως άνθρακα ή φυσικό 

αέριο. 

· Οι ανεμογεννήτριες δεν εκλύουν χημικές ουσίες στο περιβάλλον οι οποίες προκαλούν όξινη 

βροχή ή αέρια του θερμοκηπίου. 

Μειονεκτήματα                  

· Κάνουν θόρυβο. 

· Μπορεί τα πτερύγια των ανεμογεννητριών να τραυματίσουν ή να σκοτώσουν τα πτηνά. 

· Δεν παράγουν τόσο ρεύμα όσο ένα ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο. 

· Υπάρχει μεγάλο κόστος και χρειάζεται μεγάλη έκταση για να κατασκευαστεί ένα 

αιολικό πάρκο." 

  

Γνωστά πράγματα, που θυσιάζονται όμως στον βωμό του κέρδους,  

ενώ σίγουρα υπάρχουν βιώσιμες λύσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν το νησί μας,  

χωρίς να θυσιαστεί η ομορφιά αυτού του υπέροχου παρθένου βουνού. 

Επίσης, σε λίγα χρόνια που θα λήξει η διάρκεια ζωής αυτής της γιγάντιας εγκατάστασης 

πώς θα αποκατασταθεί αυτή η τεράστια παρέμβαση?   

  

  

  

  

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τολιου-εμμανουελα
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF


  

  

Τσιρανίδου Χρυσάνθη  

15 Φεβ 2022, 14:28 

Η καταστροφή του περιβάλλοντος και μάλιστα προστατευόμενου ( περιοχή Natura) θα είναι 

απόλυτη, διαφωνω κάθετα με το εγχείρημα αυτό .  

ΧΕΙΛΑΡΗ ΑΝΝΑ  

15 Φεβ 2022, 14:29 

Η επενδυτική πρόταση εγκατάστασης 6 αιολικών πάρκων- 58 Ανεμογεννητριών- ύψους 

150μέτρων έκαστη σε περιοχή κυρίως προστατευόμενη από NATURA του  δήμου Σκύρου 

όρος Κόχυλα, αποτελεί μη λογική και ΜΗ στρατηγική επένδυση για το νησί της Σκύρου αλλά 

και της Ελλάδας. Απειλεί τη βιοποικιλότητα του συστήματος. Μετατρέπει το νησί σε 

βιομηχανική  εγκατάσταση  υψηλής όχλησης για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και 

περιορίζει την ήπια ανάπτυξη του ως τουριστικό προορισμό που είναι εως σήμερα. 

Αποτέλεσμα είναι να μειώνει την αξία του νησιού αλλά και την ευρύτερη έννοια της Ελλάδας 

ως Τουριστικό προορισμό, τον πολιτισμό της, τις παραδόσεις της και φυσικά την αξία της γης 

και ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που συνεχιστεί το έργο, θα καταστρέψει το περιβάλλον (με τη 

εγκατάσταση μπετόν και σιδεροκατασκευών, τη διάνοιξη δρόμων επαρκών να εξυπηρετήσουν 

το εγχείρημα), θα ελαχιστοποιήσει το αγροτικό αποτύπωμα του νησιού και θα σβήσει την 

εξέλιξη  του νησιού σε θερινό ήπιο θέρετρο.  Είναι παράλογο ένα νησί στο μέσον του Αιγαίου 

να τροφοδοτεί με 10.881 ΜW ετησίως το συνολικού ενεργειακού φορτίου της χώρας! 

Η επένδυση ανήκει φαινομενικά μόνον στα πλαίσια της ‘πράσινης ενέργειας’ αφού 

καταλαμβάνει γιγαντιαίο χώρο, ασύμμετρης αναλογίας ως προς τον όγκο του νησιού. Ο 

αριθμός (58) των ανεμογεννητριών με διάμετρο πτερωτής 150μέτρων! έκαστης 

καταλαμβάνει υπερβολικό όγκο στον περιβάλλοντα χώρο, δηλώνει για άλλη μια φορά την 

ελλιπή μελέτη της επένδυσης και συνεπάγεται την καταστροφή του τοπίου και της ζωής αυτού. 

Το υψηλότερο κτήριο στην Ελλάδα είναι 103μ( Πύργος Αθηνών) άρα θα είναι κάθε μία από 

τις 58 ανεμογεννήτριες 1,5 φορά το ύψος του Πύργου Αθηνών!!! Είναι απορίας άξιο πως αυτή 

η επένδυση έχει προχωρήσει στο στάδιο της έγκρισής της ως στρατηγικής ενώ οι τεράστιες 

περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις είναι ορατές σε όλους μας. Ενώ αναφέρεται ως θετικό ότι θα 

δημιουργήσει αρχικά 250 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και 60 κατά τη λειτουργία, 

στην ουσία θα εκμηδενίσει τα έσοδα του δραστηροποιούμενου πλυθησμού στη Σκύρο τόσο 

στις αγροτικές όσο και στις τουριστικές εργασίες και θα οδηγήσει στον αφανισμό, ερήμωση 

του νησιού. 

Η κατάσταση μετά την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, θα είναι μη αναστρέψιμη και 

οικονομικά ασύμφορη. Αυτό θα το έδειχνε κάθε αναγκαία μελέτη αποκατάστασης του χώρου 

μετά τη λειτουργία τους. 

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσιρανίδου-χρυσάνθη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χειλαρη-αννα


Παπαδημητρίου Μαρία  

15 Φεβ 2022, 14:30 

Όταν έχουμε ένα φυσικό όμορφο περιβάλλον το κρατάμε άθιχτο με νύχια και με δόντια 

έτσι ώστε να μην χαθεί τίποτα από έργα κερδοσκοπικού χαρακτήρα .. 

Παπαδημητρίου Μαρία  

15 Φεβ 2022, 14:47 

ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΘΙΚΤΟ ΜΕ 

ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 

Christodulou Anna  

15 Φεβ 2022, 15:09 

ΜΑΚΡΥΑ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ! 

Χριστοδούλου Μιχαηλ  

15 Φεβ 2022, 15:40 

Είμαι αντίθετος στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Βουνό Σκύρου . 

Winfred Martens  

15 Φεβ 2022, 15:47 

Don't destroy the beautiful island Skyros with the windturbines  

Μπαχλιτζανάκη Ειρήνη  

15 Φεβ 2022, 16:12 

Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα του περάσματος από τους ορυκτούς 

πόρους σε άλλες πήγες ενέργειας - σίγουρα όχι στα περισσότερα σχόλια παραπάνω, ξεκάθαρα 

όχι από την ομάδα ανθρώπων που έχει ασχοληθεί την τελευταία δεκαετία με την εγκατάσταση 

του αιολικού πάρκου στον Κόχυλα και την εναντίωση σ’αυτό. Ένας μόνο από τους λόγους που 

η παρουσίαση του σχεδίου με την δυσανάλογη κλίμακα σαν «πράσινη» ανάπτυξη όταν ειδικοί 

έχουν εξηγήσει ξανά και ξανά το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που θα προκαλέσει 

σε βάθος χρόνου και τη μη αναστρεψιμότητά της είναι εξοργιστική.  

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδημητρίου-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδημητρίου-μαρία-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#christodulou-anna
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χριστοδούλου-μιχαηλ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#winfred-martens
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαχλιτζανάκη-ειρήνη


Αυγουστή Άννα  

15 Φεβ 2022, 16:16 

Εμείς που ζούμε στην πανέμορφη Σκύρο δεν θα επιτρέψουμε να καταστρέψει το νησί μας ένα 

έργο τέτοιου μεγέθους! Είμαστε διατεθειμένοι να παλέψουμε για το μέλλον του τόπου μας, 

ώστε να παραμείνει αναλλοίωτος ο φυσικός παράδεισος που αγαπάμε! 

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΎΡΟ! 

Μπλέκας Νίκος  

15 Φεβ 2022, 16:24 

Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η συγκεκριμένη βιομηχανική εγκατάσταση, μόνο κακό 

μπορεί να κάνει στο νησί της Σκύρου, στους πολίτες του και στους επισκέπτες του. Είναι ένα 

έργο κακοσχεδιασμένο, με παντελή έλλειψη μέτρου και ήθους. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι θα το 

αποκαλούσαν ύβρι, το ίδιο νιώθουμε και οι νεώτεροι που μελετήσαμε τα δεδομένα του 

έργου. Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να ανατρέξει στην πρόσφατη ημερίδα "Σκύρος: 

Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον", που προβάλεται ελεύθερα στο YouTube.  

Αυγουστή Άννα  

15 Φεβ 2022, 16:28 

Εμείς που ζούμε στην πανέμορφη Σκύρο δεν θα επιτρέψουμε να καταστραφεί το νησί μας από 

ένα έργο τέτοιου μεγέθους. ΟΧΙ ΣΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ! Θα αντισταθούμε, έτσι 

ώστε να μην καταστραφεί ο φυσικός πλούτος του τόπου μας! 

Στεργίου Μαρία  

15 Φεβ 2022, 16:49 

Όλη η τοπική κοινωνία είμαστε αντίθετοι με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών!! τέλος 

στη καταστροφή του περιβάλλοντος στο βωμό του χρήματος και του κέρδους !! Θα μας βρείτε 

όλους μπροστά σας  

  

Poukamisa Elona  

15 Φεβ 2022, 16:53 

Δεν εκφράζουμε εναντίωση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες εν γίνει. Ωστόσο, η 

συγκεκριμένη τοποθέτηση ΑΠΕ στην Σκύρο, σε αυτή την έκταση και στο συγκεκριμένο 

σημείο, θα έχει δυσμενές συνέπειες, τόσο στο Φυσικό Περιβάλλον του νησιού, όσο και στην 

Τοπική Οικονομία. Παρακαλούμε όπως επανεξεταστεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του 

έργου. 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αυγουστή-άννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπλέκας-νίκος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αυγουστή-άννα-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#στεργίου-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#poukamisa-elona


 

Τζουμερκιώτη Μάρω  

15 Φεβ 2022, 16:59 

ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΞΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ 

ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΠΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΙΣ 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕ, ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) 

ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ 

(ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- 

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΤΕΙΕΣ 

ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ).  

 

ΟΥΤΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΛΟΥΤΙΣΟΥΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ. 

ΟΥΤΕ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΚΥΡΙΑΝΟ ΑΛΟΓΟ, ΤΟ 

ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗ, ΤΑ ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΘΕΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. 

ΆΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΊΟΥ  

15 Φεβ 2022, 17:00 

ΌΧΙ στο ξεπούλημα του νησιού μας, στο βωμό των οικονομικών συμφερόντων κάποιων .... 

ΌΧΙ στον βιασμό της φύσης!!!! Ελεύθερα τα βουνά της Σκύρου!!! 

Μανωλάκη Άννα  

15 Φεβ 2022, 17:07 

Ως κάτοικος της νήσου Σκύρου, θα ήθελα να εκφράσω την αντίθεση μου με την τοποθέτηση 

αιολικού πάρκου τέτοιας απόδοσης στο νησί. Δεν ερωτήθηκα απο κανένα εάν θέλω κάτι τέτοιο 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζουμερκιώτη-μάρω
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#άννα-ευσταθίου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλάκη-άννα


στο ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ και χωρίς να υπάρχει όφελος, τουλάχιστον ενεργειακό, 

για τον ντόπιο πληθυσμό. Θα έχω δωρεάν ρεύμα????? Μάλλον όχι!!! Όταν λήξει το επενδυτικό 

πλάνο...ποιός θα απεγκαταστήσει τις ανεμογεννήτριες??? Το τσιμέντο???  

  

Παππάς Xριστινα  

15 Φεβ 2022, 17:14 

Ένα έργο καταστροφικό για την φυση και την ομορφιά της!!! Οχι στην καταστροφή της 

Σκυρου!!!!!  

Χατζηγιαννάκης Σκεύος  

15 Φεβ 2022, 17:16 

Εγκληματικό έργο. Δε θα περάσει. Όλος ο Σκυριανος λαός θα είναι στις επάλξεις για την 

οριστική αποτροπή της υλοποίησης του. 

Arvanitis Konstantinos  

15 Φεβ 2022, 17:18 

Θα καταστραφεί το νησί . Δεν θα υπάρχει για τον δημότη κανένα όφελος. Θα γίνει ένα νησί 

μισό στρατιωτικομενο και το άλλο μισό με ανεμογεννήτριες τώρα. Και ο Σκυριανός θα 

εκδιωχθεί από τον τόπο του… 

Τζανή Αννα  

15 Φεβ 2022, 17:22 

  Στο βωμό του χρήματος και της, δήθεν,"Πράσινης ανάπτυξης" καίμε τα δάση,ξεκοιλιάζουμε 

και τσιμεντώνουμε τα βουνά,μολύνουμε τις θάλασσες και τα νερά και ύστερα χύνουμε 

κροκοδείλια δάκρυα για την σωτηρία του πλανήτη. 

ΟΧΙ Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η Σκύρος , αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα,κρανίου τόπος. 

Σιόλας Σταύρος  

15 Φεβ 2022, 17:25 

Όχι στις ανεμογεννήτριες.Σταματηστε την καταστροφή που σχεδιάζετε.Οι ανεμογεννήτριες 

πληγώνουν ανεπανόρθωτα το φυσικό τοπίο χωρίς κανένα ουσιαστικο οφελος.Θα μας βρείτε 

απέναντι σας. 

Μαρκαναστασάκη Χριστίνα  

15 Φεβ 2022, 17:27 

Όταν επισκέφτηκα τη Σκύρο, ενθουσιάστηκα τόσο πολύ από την ομορφιά της Σκύρου που 

αποφάσισα να δουλέψω και να ζήσω εκεί για σχεδόν 2 χρόνια για να μπορέσω πραγματικά να 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παππάς-xριστινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζηγιαννάκης-σκεύος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#arvanitis-konstantinos
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζανή-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σιόλας-σταύρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρκαναστασάκη-χριστίνα


ζήσω την ομορφιά του νησιού. Αυτό το έργο φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες 

των πολιτών, το τοπίο ή τη φύση. Πώς μπορεί να πετύχει ένα τέτοιο έργο όταν ό,τι έχει ρίζες 

στο νησί είναι σε αντίθεση με αυτό; Το έργο αυτό προτείνει ένα αιολικό πάρκο το οποίο είναι 

εντελώς δυσανάλογο με το μέγεθος του νησιού. Σίγουρα όποιος ελπίζει να βγάλει κέρδος 

βλέπει, αν είναι λογικός, πόσο μη βιώσιμο θα καταλήξει αυτό το αιολικό πάρκο. 

Γεωργούδης Γιώργος  

15 Φεβ 2022, 17:29 

ΟΧΙ σε αυτό το επικίνδυνα μεγάλο σχέδιο καταστροφής της Σκύρου! 

ΟΧΙ στην καταστροφή και διάλυση τόσο του φυσικού τοπίου όσο και του ζωικού που κατοικεί 

στο Νότιο τμήμα! 

ΟΧΙ, απλά ΟΧΙ! Από εμάς σήμερα και για τους επόμενους που θα έρθουν αύριο! Καθώς αυτό 

το σχέδιο δεν είναι τίποτα παραπάνω απ' το να σβηστεί η Σκύρος του σήμερα και να μην 

υπάρχει αύριο! 

Σύσσωμη η Σκυριανή Κοινωνία είναι εξ ολοκλήρου αντίθετη σε αυτό το εξωφερενικό σχέδιο. 

Όλοι, κάτοικοι, φορείς, σύλλογοι, Δήμος, όλοι είμαστε και θα είμαστε ενάντια σε αυτό το 

σχέδιο αφανισμού μας. 

Η "πράσινη ενέργεια" δεν σημαίνει καταστροφή τόπων, ανθρώπων, πολιτισμών και αξιών. 

Σημαίνει έλλογη και σωστή μελέτη, σημαίνει σεβασμός πρώτα πρώτα στον κάθε τόπο, κάτι με 

το οποίο είναι εξ ολοκλήρου αντίθετη η πραγματοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου όπως αυτό που 

έχετε. 

Η Σκύρος είναι ένας τόπος που έχει διατηρήσει στο πέρασμα των χρόνων τον χαρακτήρα της, 

την ποιότητα της, την ανθρωπιά της, τις παραδόσεις της! Δεν θα σας επιστρέψουμε να μας την 

διαλύσετε και να μας την πάρετε! 

Η Σκύρος ανήκει στην Σκύρο και στους ανθρώπους της και δεν ανήκει σε κανέναν με τέτοια 

σχέδια όπως αυτά! 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ! 

ΣΥΡΙΚΕΛΛΑ ΒΙΚΥ  

15 Φεβ 2022, 17:29 

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΜΑΣ ΜΙΛΆΤΕ; ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΈΠΕΙ ΈΝΑ 

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΌ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΌ; ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΙΣΟΠΕΔΏΝΕΙ ΑΝΤΊ ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΙ ΤΑ ΒΟΥΝΆ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ; ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΈΦΕΙ 

ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΌ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ ΜΑΣ; 

ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΈΒΕΤΑΙ ΤΗ ΘΈΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ 

ΧΡΟΝΙΆ ΑΓΩΝΊΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΉΣΕΙ ΖΩΝΤΑΝΉ ΤΗΝ ΦΎΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ 

ΤΗΣ; ΓΙΑΤΊ ΕΠΙΜΈΝΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΤΕ ΜΕ ΈΡΓΟ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΉ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ NATURA; ΥΠΆΡΧΟΥΝ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 

ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟ 2020 ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΏΝ 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργούδης-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συρικελλα-βικυ


ΣΤΑΘΜΏΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. 

ΟΎΤΕ ΑΥΤΆ ΜΕΤΡΆΝΕ ΓΙΑ ΣΑΣ; ΠΟΤΈ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΑΚΟΎΣΕΤΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ 

ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΝΆΓΚΗ ΝΑ ΖΟΥΝ ΑΡΜΟΝΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΦΎΣΗ; 

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΆ ΓΙΑ ΣΑΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΛΆ ΝΑ 

ΔΙΑΛΎΣΕΤΕ ΌΤΙ ΠΟΛΎΤΙΜΟ ΈΧΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΣ;  

Λάμπρου Μαρία  

15 Φεβ 2022, 17:31 

Η Σκύρος έχει διαθέσει αρκετή έκταση απο τα εδάφη της. 

Έως εδώ λοιπόν!!! ΟΧΙ στα τέρατα που θέλουν να στήσουν στο βουνό μας, ας πάνε και 

αλλού!!!  

  

  

Georgoudis Dafne  

15 Φεβ 2022, 17:32 

Un progetto che non ha alcun senso se non distruggere un ecosistema e rovinare un'isola 

autentica.  

Si possono trovare altre soluzioni con un minore impatto ambientale.  

  

Sanders Isabel  

15 Φεβ 2022, 17:37 

This is not, nor is any wind farm, an investment. It is a literal and irreversible destruction of 

the physical and cultural identity of Greece. 

Λιάτσα Μαρία  

15 Φεβ 2022, 17:42 

ΟΧΙ στην τοποθέτηση τεράστιων ανεμογεννητριών στη Σκύρο , κάτι που όχι μόνο ανάπτυξη 

δεν θα επιφέρει αλλά αντίθετα καταστροφή του περιβάλλοντος και υποβάθμιση της ζωής στο 

νησί. 

Μάρρευ Αλέξανδρος Ευάγγελος  

15 Φεβ 2022, 17:49 

Απλά, λιτά και κατανοητά. Οχι εάν δεν θέλουν το 51% των Σκηριανών! Αυτό ισχύει για 

παντού. 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λάμπρου-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#georgoudis-dafne
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sanders-isabel
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λιάτσα-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μάρρευ-αλέξανδρος-ευάγγελος


Maroudi Olga  

15 Φεβ 2022, 17:56 

Η εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 58 

ανεμογεννητριών, στην θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» είναι ένα θηριώδες 

βιομηχανικό έργο που έρχεται σε σύγκρουση με την διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική 

σημασία του τόπου, τον οποίο θα μετατρέψει αναπόφευκτα σε βιομηχανική ζώνη, αν 

συνυπολογιστούν και οι συνοδές εργασίες (διάνοιξη δρόμων κλπ). Το έργο θα έχει 

ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα, μεγάλο μέρος του οποίου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000, έχει χαρακτηριστεί 

ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 

92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ, ενώ αποτελεί Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird 

Area, IBA). Πέρα από την παγκόσμια σημασία της περιοχής για το Μαυροπετρίτη, 

στον Κόχυλα φιλοξενούνται κι άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων, γεγονός 

που συμβαίνει ακόμα εξαιτίας της απομόνωσης του νησιού και της κομβικής του θέσης στο 

Αιγαίο, αρκετά μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Η ακεραιότητα του οικοσυστήματος οφείλεται στην σχεδόν καθολική απουσία 

ανθρωπογενών υποδομών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, πέρα της κτηνοτροφίας. 

Αν πραγματοποιηθεί η γιγαντιαία αυτή εγκατάσταση προφανώς κάτι τέτοιο θα πάψει να ισχύει, 

και η επίδραση στη βιοποικιλότητα θα είναι τρομακτική. Πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπ΄όψιν όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να ζυγιστούν 

τα οφέλη, αν πραγματικά υπάρχουν, σε σχέση με τους κινδύνους που είναι σίγουρα πολλοί. 

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 333MW 

ΣΤΗΝ ΖΕΠ GR 2420006 «ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (Οκτώβρης 2011). 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

Norah Mary Ryan  

15 Φεβ 2022, 17:57 

As a retired tour operator/agent who worked with Skyros for approx 20 years all I can tell you 

is that putting such monstrosities on the island you will destroy the income from 'the good 

tourists' you attract. I have seen such farms in China and the US. They are in barren areas which 

are more than 50times bigger than Skyros. 

  

All I can tell you is that they generate an awful noise pollution which you will hear throughout 

the island 24/7. You will need to cease farming as noise drives animals crazy, you'll also need 

to export your children as they too will start having behavioural problems and to top it all your 

flora will be completely eradicated because the bees do not like the noise wave length. 

This is not told to you by the people who want to exploit your island for financial gain. You 

agree and Skyros will be in a generations time an inhabited rock that provides energy for Evia 

and the mainland. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#maroudi-olga
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#norah-mary-ryan


  

  

ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

15 Φεβ 2022, 17:58 

Απαράδεκτο το τερατούργημα που θέλετε να υλοποιήσετε στο νησί μας. Σε αυτό το νησί ζούμε 

εμείς οι ΣΚΥΡΙΑΝΟΙ τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας . Αφήστε μας ήσυχους. 

Μας  ρωτήσατε?  Που πάτε?  Δεν  θα σας αφήσουμε να καταστρέψετε το νησί μας. ΚΑΤΩ ΤΑ 

ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ !!! ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ !!!! 

ΜΙΧΑΛΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ  

15 Φεβ 2022, 17:58 

Όχι στην βαναυση αλλοίωση του άγριου τοπίου της Σκυρου 

Όχι στις επιπτώσεις χλωρίδας κ πανίδας. 

Όχι στις επιπτώσεις των πτηνών. 

Όχι στην εγκατάσταση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλούν 

τα παραπάνω.  

Μαρουδής Στέφανος  

15 Φεβ 2022, 18:05 

Η συγκεκριμένη περιοχή της Σκύρου είναι "Natura" και αυτό της αξίζει. Οι κάτοικοι ζουν απ´ 

αυτό και οι επισκέπτες το απολαμβάνουν με πολλούς τρόπους. Θα είναι καταστροφικό για το 

νησί ένα τόσο μεγάλο έργο.  

Καραδήμου Βιβή  

15 Φεβ 2022, 18:09 

Στην Σκύρο δεν μπορεί να γίνει καμία οικολογική παραχώρηση για 

την πολυσυζητημένη  εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Κακώς το θέμα επανέρχεται και 

επανέρχεται. Θα πρέπει να μπει οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και  να ησυχάσει ο 

τόπος και οι κάτοικοι από την επαπειλούμενη καταστροφή. 

Caprino Daniela  

15 Φεβ 2022, 18:09 

Παραδεκτό και καταστροφικό,  σεβασμός κι ευθύνη προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του νησιού 

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝ.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλησ-ζαχαριασ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μιχαλα-αρχοντια
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15 Φεβ 2022, 18:10 

Όχι σε αυτό το τεράστιο Αιολικό πάρκο που πάτε να φτιάξετε στη Σκύρο μας. Αφήστε 

εμάς  τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού μας να συνεχίσουμε  να 

απολαμβάνουμε  τα προνόμια και τα αγαθά του τόπου μας!!!! Μην καταστρέψετε την 

ΟΜΟΡΦΙΑ αυτού του νησιού!!!! 

Σκαφίδας Νικολαος  

15 Φεβ 2022, 18:14 

Καμία ανοχή σε μια "επένδυση" που καταστρέφει προστατευομενη περιοχή, που δεν 

προσφέρει στον τοπικό πληθυσμό και θα έχει σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση του νησιού!  

Ντουρντουρέκα Βασιλική  

15 Φεβ 2022, 18:15 

Δηλώνω κάθετα αντίθετη με την επιχείρηση εγκατάστασης των αιολικών σταθμών στο νησί, 

που θα καταστρέψει το φυσικό του τοπίο και οικοσύστημα. 

Να μπεί ΑΜΕΣΑ ένα τέλος στον παραλλογισμό καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος της 

χώρας από την κερδοσκοπική βουλιμία των "πράσινων" επενδύσεων, και την μετατροπή του 

σε βιομηχανικές ζώνες εξουδετέρωσης της Φύσης, ισοπέδωσης των βουνών, 

κατακρεούργησης των νησιών. Αυτό που συμβαίνει είναι ακραίο,αδιανόητο, μια χώρα να 

αφανίζει ό,τι συνιστά την φυσική και πολιτισμική της υπόσταση. 

ΦΕΡΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

15 Φεβ 2022, 18:30 

ειμαστε αντηθετοι σε καθε ειδους κερδος ,που στηριζετε στην καταστροφη του περιβαλοντος 

. 

ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

15 Φεβ 2022, 18:36 

Κανένα ίχνος σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε εμάς τους κατοίκους αυτού του όμορφου 

νησιού??? 

ΑΡΚΕΤΑ ΛΟΙΠΟΝ!!!!! ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!!!  

Πότε θα καταλάβετε  ότι αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει!!!! Λέμε ΟΧΙ στον 

ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ!!! 

ΣΕΒΑΣΤΕΊΤΕ ΜΑΣ!!!!! 
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Αναγνωστου Νικος  

15 Φεβ 2022, 18:38 

Με κάθε τρόπο πρέπει να διαφυλάξουμε το νησί,για να εξασφαλιστεί το μέλλον μας που τόσο 

απροκάλυπτα απειλείται.Ιτε παίδες... 

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ  

15 Φεβ 2022, 18:44 

1.  "Στρατηγική Επένδυση" για ποιόν ;;  Για την Εθνική Οικονομία προφανώς ΟΧΙ, διότι το 

85% της επένδυσης πάει στο εξωτερικό (Γερμανία, Δανία) για την αγορά των 

ανεμογεννητριών (Α/Γ), του καλωδίου διασύνδεσης και λοιπού ηλεκτρονικού και 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μελέτη Τράπεζας Πειραιώς 2010).  Για την Τοπική Οικονομία ; 

Δύο φορές ΟΧΙ, γιατί θα καταστρέψει αυτό που στήρίζει κυρίαρχα την κοινωνία :  το φυσικό 

κάλος, το νησιωτικό τοπίο, το οικοσύστημα με την πλούσια βιοποικιλότητα. Εκατομμύρια 

έχουν δοθεί απο την Ε.Ε. στο πρόγραμμα LIFE για την ανάδειξη και την προστασία της 

βιοποικιλότητας στη Σκύρο !  Ένα Βουνό που θα μοιάζει με "σκαντζοχοιρο". με τα δεκάδες 

μεταλλικά τέρατα καρφωμένα στη ράχη του, που θα είναι ορατά απο κάθε γωνιά του νησιού -

ακόμη και απο την κεντρική πλατεία της Χώρας. Φυσικό οικοσύστημα τραυματισμένο, 

κατακερματισμένο απο τα δεκάδες χιλιόμετρα δρόμων πλάτους 20 μέτρων τουλάχιστον και 

τους χιλιάδες τόννους μπετόν.  Η Οικονομία του νησιού θα ρημάξει κυριολεκτικά!  Η 

κτηνοτροφία και η μελισσοκομία που ασκούνται στο Βουνο της Σκυρου, τον Κόχυλα θα 

εξοβελιστούν. Η αποκρουστική εικόνα του νησιου με τα μεταλλικά τέρατα στη ράχη του θα 

τρέψει σε φυγή τους επισκέπτες του νησιού, τελειώνοντας τον τουρισμό!     Αλλάζουν οι 

χρήσεις γής στο Βουνό. Μετατρέπεται σε βαριά βιομηχανία παραγωγής ρεύματος.   Όλα αυτά 

περιγράφονται αναλυτικά και τεκμηριωμένα στη Μελέτη του Παν/μίου Ιωαννίνων "ΑΣΠΗΕ 

και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: βέλτιστη προσέγγιση ως προς την κατάτμηση και την αλλαγή 

χρήσης γής", που χρηματοδοτείται απο τον ΟΦΥΠΕΚΑ !!!   Θα συμφωνήσω όμως σ' ένα 

πράγμα :  είναι στρατηγική επένδυση για τις τσέπες των κερδοσκόπων επενδυτών ! 

2.  Όσον αφορά την "απασχόληση" λόγω της επένδυσης, έχει αποδειχθεί, χρόνια τώρα, ότι οι 

40 ή 140 ή 240 που επικαλείται η εταιρεία θα είναι μόνο για τα 1-2 χρόνια της κατασκευής του 

έργου!  Όταν ξεκινήσει η παραγωγή ρεύματος, αρκεί ένας (1) φύλακας, διότι η λειτουργία των 

Α/Γ παρακολουθείται ηλεκτρονικά από την έδρα της εταιρείας !!!  Οι "60 μόνιμες θέσεις 

εργασίας" που επικαλείται η εταιρεία είναι ένα πελώριο ψέμα -όπως πολύ καλά γνωριζετε κι 

εσείς, γνωρίζουμε κι εμείς από τη πολυετή λειτουργία εκατοντάδων αιολικών σταθμών ανά 

την επικράτεια !!  Πιστεύω πως είστε αρκετά αξιοπρεπείς για να "καταπιείτε" τέτοια μπαρούφα 

! 

3.  Δεν ισχύει αυτό που γράφεται στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ότι δηλ. "...το επενδυτικό 

έργο συντάσσεται με τις γενικές κατευθύνσεις του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού 

Πλαισίου (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ ΑΑΠ /299/2018  30-10-2018) : α) Η 

εταιρεία δεν αναπτύσσει "καινοτόμες (υβριδικές) τεχνολογίες για την παραγωγή ΑΠΕ" 

.  Υβριδική τεχνολογία σημαίνει και αποθήκευση ενέργειας που δεν ισχύει στην περίπτωση 

μας, όπως εύκολα αποδεικνύεται! Εδώ έχουμε παραγωγή -όταν φυσάει- ρεύματος για την 

"κονόμα"!!!    β)  Άλλωστε, στα Άρθρο 12 παρ.1 και 4, 4.3 Διαχείριση Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς και Τοπίων αναφέρεται: "1. Γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού : Αντιμετώπιση απο 

τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού ζητημάτων προστασίας του τοπίου και ιδίως από 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αναγνωστου-νικος
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εγκαταστάσεις Φ/Β ΑΠΕ.  4. Προσδιορισμός και Ειδική Διαχείριση Τοπίων.  4.3  Περιφερειακής 

καιΕθνικής Αξίας Ζώνες Τοπίου :  Σύμπλεγμα νήσου Σκύρου και μικρών νησιών."  Στο δε άρθρο 

13 η Σκύρος αναφέρεται να έχει ως κύρια δραστηριότητα το Τουρισμό γι' αυτό και ενισχύεται 

στον σχεδιασμό και παράλληλα ενισχύονται και οι παραδοσιακές καλλιέργειες και 

δραστηριότητες (εννοεί γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία), καθώς και η ανάπτυξη 

καινοτόμων (υβριδικών) τεχνολογιών για παραγωγή ΑΠΕ.   Στην προκείμενη περίπτωση ούτε 

καινοτόμες (υβριδικές) τεχνολογίες έχουμε. Ούτε το ΠΧΠ εννοεί μια τεράστια βαρειά 

βιομηχανική εγκατασταση Α/Γ που καταλαμβάνει το μισό νησί και κυριαρχεί σαν κατακτητής 

σ' ολόκληρη τη Σκύρο !!!  

  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ  

15 Φεβ 2022, 18:57 

απαρεδεκτο ειναι εναντιον της σκυρου 

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ  

15 Φεβ 2022, 19:00 

 Η  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΘΑ  ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ  ΤΙΣ  ΕΠΟΜΕΝΕΣ  ΜΕΡΕΣ !! 

                                                       ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 

  

                                  

Φραγκουλοπουλος Σταμάτης  

15 Φεβ 2022, 19:06 

ΟΧΙ βιομηχανία ανεμογεννητριών στη Σκύρο, 

  

ΝΑΙ στη συμμετοχή όλων μας στην παραγωγή καθαρής ενέργειας. 

Μανωλακης Νικολαος  

15 Φεβ 2022, 19:50 

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη λειτουργία ανεμογεννητριών είναι απίστευτα 

ασήμαντη ενώ η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον είναι πρωτοφανής και ανεπανόρθωτη με 

μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφελος επιχειρηματιών, που εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες 

επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επωφελούνται της ευνοϊκής για αυτούς νομοθεσίας!!! 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΚΎΡΟ 

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χρηστοσ-σεραφειμ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζακυνθινοσ-σταθησ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φραγκουλοπουλος-σταμάτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλακης-νικολαος


Παπαϊωάννου Γεώργιος  

15 Φεβ 2022, 20:11 

Είναι ένα τεράστιο έργο για ένα τόσο μικρό νησί. Η Επέμβαση στο περιβάλλον θα 

χαρακτηριζόταν επική και όταν πλέον θα επέλθει το όριο ζωής των ανεμογεννητριών, θα 

αφεθούν να σαπίσουν εκεί, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα ήδη εγκαταλελλημενα αιολικά 

πάρκα της Ελλάδος.  

Η Γερμανία ήδη εγκαταλείπει την συγκεκριμένη μορφή παραγωγής ενέργειας διότι δεν είναι 

από πολλές πλευρές βιώσιμη.  

Ας μην μετατρέψουμε αυτόν τον όμορφο τόπο σε κρανίου τόπο!!! 

  

Πριντεζη Φράγκου Ειρήνη  

15 Φεβ 2022, 20:31 

Δεν συμφωνω με την εγκατάσταση . Γεννητριων στην Σκύρο  

Λεβέντη Νατάσα  

15 Φεβ 2022, 20:33 

Σαφέστατα είναι μια επιχείρηση που σχεδιάστηκε για να καταπατήσει το φυσικό περιβάλλον, 

κάθε προηγούμενη απόφαση, τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας,  των επιστημόνων, των 

φιλοζωικών και των φυσιολατρικών συλλόγων  με σκοπό το ΚΈΡΔΟΣ αδιαφορώντας για την 

ανεπανόρθωτη καταστροφή που θα προκαλέσει στην αξιοθαύμαστη βιοποικιλότητα που 

υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο! 

Το έργο αυτό είναι καταστροφικό για το νησί και την τοπική κοινωνία. 

Δαφνουλης Κωστας  

15 Φεβ 2022, 20:37 

Δεν είναι σωστό να γίνει μια τόση μεγάλη εγκατάσταση. Θα καταστραφεί όλο το νότιο κομμάτι 

του νησιου 

Παντελιαδης Eλευθεριος  

15 Φεβ 2022, 20:37 

Σε καμία περίπτωση, το νησί να παραμείνει όπως είναι!!! Το μόνο που θα προκληθεί μετά από 

μία τέτοια εγκατάσταση είναι η καταστροφή του Νησιού και ποιος ξέρει που θα πάει το 

ρεύμα!! 

Παπαθανασίου Κωνσταντίνος  

15 Φεβ 2022, 20:41 

 ΟΧΙ στην τοποθέτηση τεράστιων ανεμογεννητριών στη Σκύρο , κάτι που όχι μόνο σε 

ανάπτυξη δεν θα οδηγήσει αλλά αντίθετα σε καταστροφή του περιβάλλοντος και υποβάθμιση 

της ζωής στο νησί. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαϊωάννου-γεώργιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πριντεζη-φράγκου-ειρήνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λεβέντη-νατάσα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δαφνουλης-κωστας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παντελιαδης-eλευθεριος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαθανασίου-κωνσταντίνος


Χαντζαρη Μαρία Ελένη  

15 Φεβ 2022, 20:53 

Απαράδεκτο δεν συμφωνώ καθόλου  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ  

15 Φεβ 2022, 21:13 

ΟΧΙ στην καταστροφή της Σκύρου 

Cécile Drossos  

15 Φεβ 2022, 21:16 

CE PROJET D'ÉOLIENNES SERAIT UNE 

CATASTROPHE !!! C'EST TOTALEMENT ANTI-

ÉCOLOGIQUE, CELA ENTRAINERAIT LA 

DESTRUCTION DE TOUTE LA BIODIVERSITÉ DE 

CETTE ÎLE SI AUTHENTIQUE PAR SA NATURE 

COMME PAR SES HABITANTS ! 

IL Y A D'AUTRES ALTERNATIVES POUR UNE 

ENERGIE PROPRE SANS TOUT DÉTRUIRE ! 

NON AUX EOLIENNES !!!!!!!!!!!! 

ΑΥΓΟΚΛΟΥΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ  

15 Φεβ 2022, 21:17 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΑ 

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΕΡΓΟ! 

Βαρσαμής Μανώλης  

15 Φεβ 2022, 21:28 

Υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί,  εντός περιοχής Natura, με την οποία η τοπική 

κοινωνία έχει ταχθεί συντριπτικά ενάντια. Πρεπει να λάβετε σοβαρά υπόψη τις αντιδράσεις 

του κόσμου που αγωνιούν για τον τόπο τους. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

15 Φεβ 2022, 21:30 

H περιοχή της επένδυσης ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 και φιλοξενεί μεταξύ άλλων: 

- Τουλάχιστον 3 φυτικά είδη που απαντώνται μόνο στο νησιωτικό σύπλεγμα της Σκύρου και 

αρκετά ακόμη με περιορισμένη εξάπλωση. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χαντζαρη-μαρία-ελένη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χριστοδουλου-δαναη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#cécile-drossos
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αυγοκλουρησ-λευτερησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρσαμής-μανώλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυριακοσ-γεωργιοσ


- Τη μεγαλύτερη αποικία μαυροπετρίτη στη Μεσόγειο και ενδιαιτήματα άλλων σπάνιων 

πουλιών, ενώ αποτελεί επίσης εξαιρετικά σημαντικό σταθμό μεταναστευτικών πουλιών. 

- Το μοναδικό σε όλο τον κόσμο σκυριανό άλογο, ο πληθυσμός του οποίου έχει περιέλθει σε 

δυσμενή πλέον κατάσταση. 

- Την ενδημική σαύρα Podarcisgaigae. 

- Τη φώκια Monachus Monachus στα θαλάσσια σπήλαια. 

Λέμε όχι στην τεράστια οικολογική καταστροφή! 

Μαλαματινης Κωνσταντινος  

15 Φεβ 2022, 21:30 

Να μην μπουν 

Ραπτοπουλος Κωνσταντινος  

15 Φεβ 2022, 21:33 

Θα ήμουν απόλυτα θετικός για μια διάσταση έργου που θα κάλυπτε τις ενεργειακές ανάγκες 

του νησιού!  

Είμαι εντελώς αρνητικός προς το συγκεκριμένο έργο, πού : 

α. Το μέγεθος του είναι υπερβολικο για τα δεδομένα του νησιού σε αριθμό ανεμογεννητριων 

και σε διαστάσεις 

β. Το μεγαλύτερο μέρος του θα εγκατασταθεί αδίστακτα μέσα σε μια πανέμορφη περιοχή 

Natura, με πλήρη αδιαφορία για κάθε περιβαλλοντικη επίπτωση, ενώ το κράτος τυρανναει 

πολλές φορές τον απλό πολίτη με παράλογες περιβαλλοντικες απαιτήσεις. 

γ. Θα προκαλεσει οπτική όχληση στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, καθώς θα είναι ορατό 

σχεδόν από παντου, επηρεάζοντας αρνητικά σημαντικές δραστηριότητες για την επιβίωση του, 

όπως τουρισμός, κτηνοτροφία κλπ. 

δ. Θα γίνει σε πλήρη αντίθεση με την κυριαρχούσα βούληση της τοπικής κοινωνίας του νησιού 

και του Δήμου. 

ε. Δεν παρέχει στο νησί το παραμικρό κίνητρο για να γίνει αποδεκτό. (Θα μπορούσα να δεχτώ 

μια διάσταση έργου πολύ μικρότερης κλίμακας, ακόμα και καπως μεγαλύτερης από τις 

ανάγκες του νησιού, αν παρειχε στους κατοίκους του κάποια κινητρα αποδοχής, π.χ. δωρεάν 

ηλεκτρικό ρεύμα) 

Η Χώρα διαθέτει αρκετές ακατοικητες βραχονησιδες, ανάλογου αιολικού δυναμικού - ακόμα 

και σε περιοχές που δεν τις επιβουλευονται οι εξ ανατολων γειτονες μας- που θα μπορούσε να 

γίνει μια τέτοια υπερμεγέθης εγκατάσταση. 

Για να μην αναφερθώ στην κυρίαρχη πλέον τάση στο εξωτερικό, της κατασκευής ενός τέτοιου 

έργου ολοκληρωτικά μέσα στη θάλασσα, λύση που ασφαλώς με τα σημερινά οικονομικά μας 

δεδομένα μπορεί να ξεφεύγει από τις δυνατότητες μας. 

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαλαματινης-κωνσταντινος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ραπτοπουλος-κωνσταντινος


ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

15 Φεβ 2022, 21:41 

Καθετα αντιθετοι με ενα εργο που θα προκαλεσει ανεπανορθωτη βλαβη στον οικονομικο 

παραγωγικο ιστο του νησιου. Επειδη η δεν γνωριζετε η κανετε οτι δεν γνωριζετε, η 

κτηνοτροφια ειναι ο βασικος πυλωνας οικονομιας του νησιου, ο βασικοτερος και ο 

μεγαλυτερος στο Αιγαιο. Οπου εγκατασταθηκαν ανεμογεννητριες εξαφανιστηκε η πανιδα, 

υπηρξε ερημωση. Δεν γινεται να διαλυθει η οικονομια ενος νησιου για το κερδος 5-10 

ανθρωπων. 

ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ Ζωη  

15 Φεβ 2022, 21:42 

Δεν συμφωνώ καθολου!!!!!!! 

Μπιμπη Καλλιοπη  

15 Φεβ 2022, 21:49 

Να μην μπουν  

Μπιμπής Κωνσταντίνος  

15 Φεβ 2022, 21:49 

Πραγματικά τι να πρωτοσχολιάσει κανείς για ένα τόσο καταστροφικό και δυστοπικό σχέδιο; 

όχι άλλη καταστροφή της φύσης στο βωμό της υποτιθέμενης πράσινης ανάπτυξης και του 

χρηματιστηρίου ενέργειας. 

όχι άλλη απληστία. 

Ας δώσουμε την ευκαιρία στα παιδάκια να θαυμάζουν την ομορφιά του τόπου μας αναλλοίωτη 

και παρθενική όπως τη θαυμάσαμε εμείς και μας γαλούχησε αυτή η ομορφιά και μάθαμε να 

τη σεβόμαστε. 

Τοπαλιδης Αλέξανδρος  

15 Φεβ 2022, 21:50 

Όχι στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος της Σκύρου  

γκιτσαλη Ελενη  

15 Φεβ 2022, 21:51 

Το νησί είναι μικρό..ένα τέτοιο εγχείρημα είναι καταστροφικό .για την πανίδα, χλωρίδα κ την 

βιοποικιλότητα του νησιού..Όχι .Όχι.Οχι. 

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.  

15 Φεβ 2022, 21:52 

Το  περιβόητο  «έργο» των 6 αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στo Νότιο 

τμήμα της Σκύρου, αποτελεί ένα τερατούργημα που ταυτίζεται με την καταστροφή του 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουμπαροσ-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολετου-ζωη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπιμπη-καλλιοπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπιμπής-κωνσταντίνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τοπαλιδης-αλέξανδρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκιτσαλη-ελενη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μακρησ-γεωργιοσ-αντ


περιβάλλοντος και το μόνο που προκαλεί είναι οργή και απογοήτευση. Η χλωρίδα, η πανίδα 

και τα παραδοσιακά μονοπάτια θα χαθούν οριστικά από το βάρος των βίαιων και μη 

αναστρέψιμων παρεμβάσεων, ενώ μετά το τέλος της 25ετούς διάρκειας ζωής των 

ανεμογεννητριών θα απομείνουν μόνο πληγωμένες βουνοκορφές και τόνοι τσιμέντου. Οι κενές 

υποσχέσεις για δήθεν θέσεις εργασίας, δεν θα παραπλανήσουν το Σκυριανό λαό, καθώς τίποτα 

δεν αντισταθμίζεται μπροστά στην τεράστια οικολογική καταστροφή που θα προκαλέσουν 

στον τόπο μας. 

Ως Δημοτικός Σύμβουλος δηλώνω την πλήρη και απόλυτη αντίθεση μου στην καταστροφή της 

Σκύρου και είναι αυτονόητο ότι, ενώνω τη φωνή μου μαζί με των υπολοίπων  συνδημοτών 

μου. Το τερατούργημα των λίγων, με πρόσχημα το καλό των πολλών, δεν θα περάσει! 

ΒΑΧΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  

15 Φεβ 2022, 22:03 

Πρόκειται για ένα νησί του οποίου μεγάλο μέρος του φυσικού τοπίου έχει ήδη παραχωρηθεί 

στην αεροπορία και το ναυτικό. Η άγρια ομορφιά του τοπίου την οποία μπορεί να θαυμάσει 

και να βιώσει κανείς επισκεπτόμενος το μέρος αυτό θα χαθεί οριστικά εάν συνεχίσουν να 

παραχωρούνται παρθένες εκτάσεις σε ιδιωτικές εταιρείες και φορείς για την κατασκευή 

υποδομών βιομηχανικής κλίμακας. Η εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 58 ανεμογεννητριών στο Όρος Κόχυλα είναι ένα τέτοιο έργο 

που έρχεται σε σύγκρουση με την διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική σημασία του τόπου 

(Natura 2000, ΖΕΠ κλπ), τον οποίο θα μετατρέψει αναπόφευκτα σε βιομηχανική ζώνη, αν 

συνυπολογιστούν και οι συνοδές εργασίες (διάνοιξη δρόμων κλπ). Η ακεραιότητα του 

οικοσυστήματος οφείλεται στην απουσία ανθρωπογενών υποδομών και άλλων 

οικονομικών δραστηριοτήτων, πέρα της κτηνοτροφίας. Αν πραγματοποιηθεί η γιγαντιαία αυτή 

εγκατάσταση προφανώς κάτι τέτοιο θα πάψει να ισχύει, και η επίδραση στη βιοποικιλότητα 

θα είναι τρομακτική. 

Πληροφορίες από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 333MW 

ΣΤΗΝ ΖΕΠ GR 2420006 «ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (Οκτώβρης 2011). 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

“οί δυνάμεις πού προωθούν τά αιολικά είναι οί ίδιες πού φθάσαν σαυτήν τήν κατάσταση 

τήν χώρα”…(Δημήτρης Παυλάκης). 

https://ikariologos.gr/oi-dynamis-poy-proothoyn-ta-eolika-dimitris-

pavlakis/?fbclid=IwAR2PpGaOfoHLiyYGZNxQ_pRi55kWO6ACouAO1OPZzixbH_NwB0

_NIZL-QPs 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1u6qKZ4B9zDGs7IeZA7j2HP3UXZkDhH54

AAU1C1ILhz_ujBRiz_4vNrVw&v=ObVGyRMQSQg&feature=youtu.be 

  

  

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαχλασ-λαμπροσ
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://ikariologos.gr/oi-dynamis-poy-proothoyn-ta-eolika-dimitris-pavlakis/?fbclid=IwAR2PpGaOfoHLiyYGZNxQ_pRi55kWO6ACouAO1OPZzixbH_NwB0_NIZL-QPs
https://ikariologos.gr/oi-dynamis-poy-proothoyn-ta-eolika-dimitris-pavlakis/?fbclid=IwAR2PpGaOfoHLiyYGZNxQ_pRi55kWO6ACouAO1OPZzixbH_NwB0_NIZL-QPs
https://ikariologos.gr/oi-dynamis-poy-proothoyn-ta-eolika-dimitris-pavlakis/?fbclid=IwAR2PpGaOfoHLiyYGZNxQ_pRi55kWO6ACouAO1OPZzixbH_NwB0_NIZL-QPs
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1u6qKZ4B9zDGs7IeZA7j2HP3UXZkDhH54AAU1C1ILhz_ujBRiz_4vNrVw&v=ObVGyRMQSQg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1u6qKZ4B9zDGs7IeZA7j2HP3UXZkDhH54AAU1C1ILhz_ujBRiz_4vNrVw&v=ObVGyRMQSQg&feature=youtu.be


Λεμονής Κωνσταντίνος  

15 Φεβ 2022, 22:06 

Αυτο το έργο πέραν από αναπτυξιακό μπορεί να είναι. Είμαστε ΚΑΤΑ της τοποθετησης 

δεκάδων ανεμογεννητριων. Κάθε άλλο πέραν να βοηθήσει το μικρό νησί της Σκύρου αυτό το 

εγχείρημα! Μακριά μας και από κάθε τόπο με πλούτο σε πανίδα και χλωρίδα καταστροφή για 

παρθένους τόπους όπως το νότιο κομμάτι της Σκυρου 

Mouzakis Leonidas  

15 Φεβ 2022, 22:18 

Το εν λόγω έργο θα πρέπει να απορριφθεί με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς γεννά 

περισσότερα προβλήματα απ' αυτά που ισχυρίζεται ότι θα λύσει. 

Εν συντομία: 

1. υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, όχι μόνο σε αριθμό, αλλά και σε 

διαστάσεις ανεμογεννητριών, 

2. ορισμένα απ' τα πάρκα φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί εξαιρετικά κοντά σε οικισμούς, 

3. εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura, 

4. εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες, 

5. οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού, 

6. ξεπερασμένη τεχνολογία, που για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα 

καταστροφικά για το περιβάλλον, 

7. δε γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις που θα έχει στην πανίδα και ορνιθοπανίδα της 

περιοχής, 

8. δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης (ή αντικατάστασης) με τη λήξη της 

διάρκειας ζωής τους, 

9. ακόμη κι αν σχεδιαστεί η απεγκατάσταση με τη πάροδο της λειτουργίας του έργου, δε 

θα εμπεριέχει σε καμία περίπτωση την απομάκρυνση των χιλιάδων κυβικών μπετού 

που χρειάζονται για τη στερέωση της κάθε ανεμογεννήτριας και που φύσει αλλοιώνει 

το υπέδαφος της περιοχής, 

10. η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του 

έργου. 

Καραπετσακου Ευη  

15 Φεβ 2022, 22:42 

Ντροπή τους,κανένας σεβασμός για την τοπική κοινωνία!!Κανένας σεβασμός πρός τη 

φύση!!Είναι τραγικό να επισκιάσουν ολόκληρο το νησί με τις ανεμογενήτριες!Μια 

προστατευόμενη περιοχή natura με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα θα αφανιστεί αν δε κάνουμε 

κατι!! 

BAΡΣΑΜΟΥ ΕΦΗ  

15 Φεβ 2022, 23:22 

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ. ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΣΛΛΟΝ! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λεμονής-κωνσταντίνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mouzakis-leonidas
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραπετσακου-ευη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#baρσαμου-εφη


Φτούλη Μαρία  

15 Φεβ 2022, 23:22 

Επικροτούμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος της φύσης και του 

ανθρώπου, ΑΛΛΑ αντιστεκόμαστε σθεναρά σε αυτό το καταστροφικό έργο, που σκοπεύει να 

θυσιάσει τα πάντα στο βωμό του κέρδους και των ιδιωτικών συμφερόντων!  

ΣΥΡΙΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ  

15 Φεβ 2022, 23:26 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΝ ΤΗΝ 

ΘΕΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ . ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΧΟΚΕΡΔΙΑ! ΑΙΣΧΟΣ! 

ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ  

15 Φεβ 2022, 23:27 

Η ομορφια του νησιου μας ειναι η μονη κληρονομια που εχουμε εμεις οι κατοικοι. Θα 

εξασφαλισουμε με καθε τροπο να συνεχιστει.  

Φτούλης Άκης  

15 Φεβ 2022, 23:29 

Δε σκοπεύουμε να επιτρέψουμε την καταστροφή μιας προστατευόμενης περιοχής Natura και 

του τόπου που μας ζει! 

ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

15 Φεβ 2022, 23:33 

Η χλωρίδα και η πανίδα ανήκουν στη Μητέρα Φύση. 

Panopoulou Daphne  

15 Φεβ 2022, 23:42 

Ola kala simfonw me tin diavoulefsi 

Κιουρτσόγλου Αθηνά  

15 Φεβ 2022, 23:50 

ΟΧΙ στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και στην υποβάθμιση του φυσικού τοπίου και 

πλούτου της Σκύρου, 

ΟΧΙ στην μείωση της βιοποικιλότητας που αυτό το έργο θα επιφέρει, 

ΟΧΙ στην καταστροφή των προστατευόμενων περιοχών  NATURA 2000. 

Απαιτουμε ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ χωρίς ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ! 

Γκιουζελη Αγάπη  

16 Φεβ 2022, 00:20 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτούλη-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συρικελλα-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανοσ-νικοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτούλης-άκης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλησ-ιωαννησ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#panopoulou-daphne
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κιουρτσόγλου-αθηνά
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκιουζελη-αγάπη


Στο όνομα της δηθεν ανάπτυξης, ας μη θυσιάσουμε και τον τόπο μας. 

"Σε έναν κόσμο που ολοένα στενεύει ο καθένας μας χρειάζεται ολους τους άλλους " είπε ο 

Σεφέρης... 

Κι ο τόπος μας είναι ο πιο σημαντικός άλλος...ας τον προστατεύσουμε! 

Γκιουζελη Χριστιαννα  

16 Φεβ 2022, 00:25 

Όχι σε αυτό το τόσο μεγάλο "εργο" στο νησί μας!  

Όχι στην καταστροφή ενός μικρού αγνου τόπου!  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  

16 Φεβ 2022, 00:31 

Δεν θα πρέπει να γίνει αιολικό Πάρκο στη Σκύρο. Προκειται για τεράστιας οικολογικής αξίας 

τόπο και επίσης τοπίο μεγάλης ομορφιάς.  

Μπεγκου Γεωργία  

16 Φεβ 2022, 00:34 

Διαφωνώ κάθετα με το έργο. Είναι καταστροφικό για την περιοχή. 

Καραγιάννη Ασημένια  

16 Φεβ 2022, 00:44 

Το έργο θα έχει ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει 

το οικοσύστημα του Κόχυλα, μεγάλο μέρος του οποίου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000, 

έχει χαρακτηριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα 

με τις Οδηγίες 92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ, ενώ αποτελεί Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή 

(Important Bird Area, IBA). Πέρα από την παγκόσμια σημασία της περιοχής για το 

Μαυροπετρίτη, στον Κόχυλα φιλοξενούνται κι άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και 

ζώων 

Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς 

τους κατοίκους, την χλωρίδα και την πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το 

παρόν και το μέλλον του τόπου.  

Κούπριζας Δημήτρης  

16 Φεβ 2022, 00:57 

Η καταστροφή του περιβάλλοντος και μάλιστα προστατευόμενου ( περιοχή Natura) θα είναι 

απόλυτη. Υπερβολική σε μέγεθος η επένδυση. Δηλώνω την εναντίωση μου.  

ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

16 Φεβ 2022, 01:05 

Δεν θελουμε ανεμογεννήτριες στο όμορφο και μικρό νησί μας! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκιουζελη-χριστιαννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κατσιγιαννησ-φιλιπποσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπεγκου-γεωργία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραγιάννη-ασημένια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κούπριζας-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δημοθεοδωροσ-κωνσταντινοσ


Μαργαρίτη Ευαγγελία  

16 Φεβ 2022, 01:20 

Νομίζω ότι γενικά θα έπρεπε να ξανά κοιτάξετε το θέμα των άνεμογεννήτριων... Κατά πόσο η 

οποία απόδοση υπέρ νικά τις αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της χλωρίδας κια της 

πανίδας ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο νησί.... Με βρίσκει αντίθετη με το όλο εγχείρημα. Η χώρα μου 

έχει πολύ λαμπρά μυαλά με πολλές και πρωτότυπες ιδέες για την διάσωση του περιβάλλοντός 

καθώς κ την ενεργειακή ενίσχυση.  

ΟΡΦΑΝΟΥ Δήμητρα  

16 Φεβ 2022, 01:28 

Λεμε ΟΧΙ  στην καταστροφή του τόπου μας  

Λέμε ΌΧΙ σε ένα τόσο μεγάλο αιολικό πάρκο 

Λέμε ΟΧΙ στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος σπανίων ζώων  

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ  

Χείλαρη Κατερινα  

16 Φεβ 2022, 01:34 

Το προτεινόμενο έργο είναι δυσανάλογο και καταστροφικό για το νησί και την ευρύτερη 

περιοχή. Το νότιο τμήμα του νησιού έχει διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική σημασία 

(π.χ. μαυροπετρίτης και αλλά πουλιά, Σκυριανό άλογο,ερπετά, περιοχή 

Natura).  Η πρόταση εγκατάστασης ενός βιομηχανικού μεγέθους έργου χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψην οι καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον, οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα και την 

ανάπτυξη του νησιού και στη ζωή των κατοίκων και χωρίς τη συναίνεση της τοπικής 

κοινότητας είναι απαράδεκτη.  

Χαρπαντιδης Βασίλης  

16 Φεβ 2022, 01:38 

Δεν θα σας  αφήσουμε να καταστρέψετε τον τόπο μας..βρείτε ακατοίκητες βραχονησίδες .και 

κάντε  ότι σας κατέβει στο κεφάλι .Από την ΣΚΎΡΟ μακριά...τα κουβαδάκια σας και σε άλλη 

παραλία 

Πανταζή Βασιλική  

16 Φεβ 2022, 02:41 

Δηλώνω ξεκάθαρα την άρνησή μου στη δημιουργία αιολικών σταθμών στο Νότιο τμήμα του 

Νησιού της Σκύρου. Η έκταση των έργων που προτείνονται δεν αφήνουν κανένα περιθώριο 

στο ότι θα είναι και η καταστροφή τόσο της χλωρίδας όσο και της αποικίας του είδους 

Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία η 

τοποθεσία δημιουργίας του αιολικού σταθμού αποτελεί τη μεγαλύτερη αποικία Μαυροπετρίτη 

παγκοσμίως. Η απειλή είναι άμεση. Ας την σταματήσουμε.  

ΤΡΑΧΑΝΑ ΡΟΔΟΠΗ  

16 Φεβ 2022, 02:58 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαργαρίτη-ευαγγελία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανου-δήμητρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χείλαρη-κατερινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χαρπαντιδης-βασίλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πανταζή-βασιλική
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τραχανα-ροδοπη


Αγαπητοί κύριοι αισθανόμαστε απλά ότι εμπαίζετε μια ολόκληρη τοπική κοινωνία που από το 

2005 αντιστέκεται σθεναρά με αγώνες κατά οποιασδήποτε τέτοιας εγκατάστασης. Γνωρίζετε 

Ότι ο Δήμος Σκύρου, όλοι οι φορείς και σύλλογοι του νησιού με κοινό τους ψήφισμα έχουν 

ταχθεί ενάντια σε οποιαδήποτε τέτοια βιομηχανική εγκατάσταση που θα καταστρέψει το 

φυσικό περιβάλλον αυτού του τόπου και την οποία φυσιολογική του εξέλιξη στο μέλλον; Το 

γνωρίζετε γιατί από το 2007 έως και σήμερα έχουν γίνει αμέτρητες πρόσφυγες και ο Δήμος 

Σκύρου μαζί με όλους τους φορείς έχουν κινηθεί νομικά απέναντι στην κοινοπραξία τότε 

Αιολική Νοτιασ Σκύρου με εταίρο τη Μόνη Μεγίστης Λαύρας "φερόμενη ιδιοκτήτρια" των 

εκτάσεων στις οποίες αναφέρεστε. Ποιο ιερό και πιοιο όσιο; Η Σκύρος με προγράμματα 

βιοποικιλότητας όπως το πρόγραμμα life το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τη Ευρωπαϊκή 

Ένωση για την προστασία του ορεινού όγκου του Κόχυλα, του φυσικού του περιβάλλοντος 

και της βιοποικιλότητας του απεδειξε όντως πως αυτός ο τόπος χρήζει προστασίας και ήπιας 

μορφής ανάπτυξη. Το 2013 ο υπουργός περιββαλοντος κύριος Μανιάτης σε συνεδρίαση που 

πραγματοποιήθηκε για το ίδιο ακριβως Θέμα στο υπουργείο παρουσια του τότε δημάρχου 

Σκύρου,εκπροσώπων όλων των κομμάτων,  και πληθος Κόσμου δεσμεύτηκε πως τέτοια έργα 

πρέπει να έχουν την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών. Στην περίπτωση της Σκύρου δεν την 

είχατε και δεν θα την έχετε. Ο αγώνας των Σκυριανων συνεχίζετε όσο εσείς συνεχίζετε να μην 

σέβεστε εμας , τον τόπο μας , και το μέλλον των παιδιών μας . Διαβούλευση για το αν θελουμε 

να γίνει βιομηχανική ζώνη το νησί μας; Όχι κύριοι δεν θελουμε. Είμαστε σύμμαχοι για την 

προστασία του περιβάλλοντος, είμαστε σύμμαχοι σε κάθε ήπια και ομαλή εξέλιξη με γνώμονα 

το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.   

Θεοδωροπούλου Ελένη  

16 Φεβ 2022, 03:11 

Με βιτρίνα την προστασία του περιβάλλοντος ετοιμάζεται μια τεράστια καταστροφή της 

χλωρίδας και της πανίδας του όμορφου νησιού μας. Ο πόλεμος αυτός κρατάει χρόνια αλλά οι 

κάτοικοι και όχι μόνο, δεν υποχωρούν. 

ΟΧΙ στην κακοποίηση της φύσης και στην καταστροφή του περιβάλλοντος. 

ΟΧΙ στην βιομηχανία ανεμογεννητριών στη Σκύρο και στην περιοχή natura. 

Ζαμπογιάννη Παρασκευή  

16 Φεβ 2022, 03:26 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θεοδωροπούλου-ελένη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζαμπογιάννη-παρασκευή


ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

“Όταν το τελευταίο δέντρο θα έχει κοπεί, όταν τα ποτάμια θα έχουν μολυνθεί, όταν τα ψάρια 

της θάλασσας θα είναι νεκρά, τότε ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι τα χρήματα δεν τρώγονται” 

Αλεξιου Αντώνης  

16 Φεβ 2022, 08:58 

Απαράδεκτο και δυσανάλογο με την έκταση του νησιού. Θα διαβρωθεί για πάντα η αισθητική 

του τόπου. 

ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  

16 Φεβ 2022, 10:01 

ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16 Φεβ 2022, 10:11 

Τι είναι η πατρίδα μας, Μην είν' οι κάμποι;                   Μην είναι τ' ασπαρτα ψηλά 

βουνά;                                 Μην είναι ο ήλιος της που χρυσολαμπει;                     Μην είναι τ' 

άστρα της τα 

φωτεινά;                                                                                             Ι.Πολεμης.            Ορμομενος 

από το ποιημα: Τι είναι η πατρίδα μας του ποιητή μας Ι.Πολεμη που διδαχθηκσμε στο 

Δημοτικό Σχολείο εμείς του '65 οι εκδρομείς αναρωτιέμαι αλλάζει άραγε η έννοια της λέξης 

"Πατρίδα" ανάλογα με το χρόνο που τη σκεφτόμαστε η μένει αναλλοίωτη 

διαχρονικά;          Πατρίδα για μενα είναι :  Ο Ψειλορειτης, το Όρος Κοχυλας, οι οροσειρές της 

Ελλάδας, τα πρώτα ακούσματα από τα δημοτικά μας τραγούδια,τα πρώτα βήματα που έκανα 

στο πεντοζαλη,στο χανιώτικο συρτο,ακόμα ηχούν στα αυτιά μου τα μοιρολόγια των γυναικων, 

οι χαρές οι λύπες τα ριζίτικα τραγούδια. Τα πανηγύρια του Αγίου Αρτεμίου,και της Παναγίας 

Ολυμπιανης μέσα στην αρμονία της φύσης...                                                         Ας φυλάξουμε 

όλοι μαζί την Ανεμόεσσα Σκύρο μας και εμείς που την αγαπήσαμε πληρώσαμε και 

πληρωνουμε έως και σήμερα για να κρατηθεί ανεγγιχτη, 

όρθια....                                                             Ας πούμε ΟΧΙ στους τεχνοκράτες που σκοπό 

έχουν τη βιομηχανοποίηση και το κέρδοςκαι όχι στις ηθικές αξίες της ζωής σε περιοχές που 

πρέπει να κρατήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες 

γενιές..                                                               Ας θυμηθούμε τους ποιητες,τουςλαογραφους,τους 

ζωγράφους, τους φιλέλληνες περιπατητες που αγάπησαν την Ελλάδα με τις ομορφιές της και 

έγραψαν για αυτή..                                                                                     Ας μη μας ποτίζουν 

της αρνηςτο νερό ,  και να μας φιμωνουν.....                                                                        Ας 

αφήσουμε τη φύση να ζήσει όπως εκείνη θέλει γιατί αρχίζει και εκδικείται ανεπανόρθωτα 

..            Γιατί Πατρίδα είναι η χώρα μας, ο τόπος μας, η καταγωγή μας, οι αξίες μας, η ιστορία 

μας, και για μένα ότι θεωρώ σημαντικό η θέση μου στο 

κόσμο....                                                                               Ας αφήσουμε το βουνό του Κοχυλα 

να ζει αρμονικά και μη φυτεύεται στα σπλάχνα του τα σιδερένια τερατουργηματα δε 

χρειάζεται.... Ας τοποθετηθούν εκεί που αρμόζει.......                         Για να μην είμαστε ξένοι 

στον ίδιο μας το τόπο και να μπορούμε να λέμε: " ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΗΛΙΕ " !!!!!!          Πιθανοτατα 

πια να πρόκειται για την Ελλάδα που πληγώνει το Σεφέρη όπου και να πάει δεν 

ξέρω;;;;;                                                 Σας ευχαριστώ                                                          και 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλεξιου-αντώνης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σταματουκου-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζακησ-μιχαηλ


ευελπιστω τα 

καλύτερα..                                                                                                                                                    

Χατζηκωνσταντίνου Νίκος  

16 Φεβ 2022, 10:31 

Το μέγεθος της επέμβασης και τα αποδεδειγμένα καταστροφικά αποτελέσματά της δεν 

συνάδουν με τα οφέλη της πράσινης ανάπτυξης που ευαγγελίζονται οι υπεύθυνοι και οι 

επενδυτές. 

Η συνεισφορά κάθε τόπου στον ενεργειακό τομέα πρέπει να συμβαδίζει με τον σεβασμό στη 

διατήρηση της φυσικής του ισορροπίας και κληρονομιάς.  

Μπακουλας Βασίλειος  

16 Φεβ 2022, 10:42 

ΟΧΙ στην καταστροφή της υπεροχης Σκυρου με αιολικά εργοστάσια που δεν έχουν ουτε την 

έγκριση της κοινωνίας ουτε και οφέλη για αυτήν. Τα βουνά κ τα νησιά είναι ιδιοκτησία όλων 

των Ελλήνων κ οχι κάποιων εταιριών.  

Σταυροπούλου Χαρά  

16 Φεβ 2022, 10:50 

ΟΧΙ  στη βάναυση αλλοίωση του Βουνού. 

ΟΧΙ στο βαρύ περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της εγκατάστασης των τερατο- 

ανεμογεννητριών. 

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  

16 Φεβ 2022, 11:09 

Σίγουρη καταστροφή του νησιού μας η τοποθέτηση των ανεμογεννήτριων στο τόσο όμορφο 

και καθαρό βουνό. 

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ο ΤΟΠΟΣ!!! 

  

Ευστρατίου Νικολέττα  

16 Φεβ 2022, 11:18 

Στο κείμενο της συνοπτικής παρουσίασης της επένδυσης αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το έργο 

είναι υψηλής σημασίας γιατί θα βοηθήσει στην ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση του νησίου, 

στον περιορισμό της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και θα συνδράμει στην ικανοποίηση 

των εθνικών και ευρωπαΊκών στόχων στον τομέα αυτό. Από τα παραπάνω μπορούμε ως 

αναγνώστες να συμπεράνουμε: 1. Η ενεργειακή κατανάλωση του νησιού έχει μεγάλη 

ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας και άρα εύλογα είναι 

αναγκαία μια τέτοια εγκατάσταση στο νησί. 2. Η κατανάλωση της Σκύρου 

σε  ορυκτά καυσίμα είναι υψηλής σημασίας στο σύνολο της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων 

στην Ελλάδα. 3. Η Σκύρος, ένα νησί των 3.000 ανθρώπινων  κατοίκων είναι υποχρεωμένη να 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζηκωνσταντίνου-νίκος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπακουλας-βασίλειος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σταυροπούλου-χαρά
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τασιοπουλοσ-βαγγελησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευστρατίου-νικολέττα


συνδράμει στην ικανοποίηση των εθνικών και ευρωπαικών στόχων στον τομέα της ενέργειας 

ταυτόχρονα με την συμβολή της σε άλλα γνωστά υψίστης σημασίας ζητήματα. 

Τα επιχειρήματα 1 και 2 μπορούν ευκολά να ανατραπούν ποσοτικά. Σε σχέση με το 3ο 

επιχείρημα της παρουσίασης, με όρους ισότητας και δημοκρατίας είναι αμφισβητούμενο.  

Οι ανθρώπινοι κάτοικοι του νησιού, υποχρεωμένοι και ως εκπρόσωποι και των μη 

ανθρώπινων, εκφράζουν τη διαφωνία τους θεσμικά, αλλά και ακτιβιστικά στην εγκατάσταση 

αυτή. 

Παρακαλούμε να αναθεωρηθεί η καταγραφή των ωφελειών προς τους κατοίκους του νησιού 

γιατί δεν είναι ακριβής σε όρους κόστους οφέλους. Να καταγραφεί η 

προυπολογισμένη ωφέλεια σε όρους κέρδους για τον επενδυτή και να επανεξεταστεί αν 

πράγματι πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας επένδυση εθνικού συμφέροντος ή για μια 

στρατηγικής σημασίας επένδυση ιδιωτικού συμφέροντος. 

Paraskevas Michail Paraskevas  

16 Φεβ 2022, 11:25 

Το αιολικό πάρκο θα ζημιωσει την χλωριδα και την πανιδα της Σκυρου σε μια ζωνη 

προστατευμενη απο το Natura 2000. Ενα εργο αρκετά μικροτερης κλιμακας αρμόζει 

καλύτερα.  

Dahm Joe  

16 Φεβ 2022, 11:50 

No to the gigantic industrial installation of wind farms in Skyros.  

For the following reasons: 

· A "project" of this scope will overshadow all Skyros. 

· The aesthetic of the Skyrian and Aegean landscape will be destroyed. 

· The NATURA 2000 protected site and its unique biodiversity will be devastated. 

· The centuries-old history of the Skyrian culture will be violently interrupted. 

· The economic and touristic development of the island will be stopped. 

· Activities traditionally carried out on the Vouno, like livestock breeding and beekeeping, will 

disappear. 

· Families will be forced to leave the island in search of work. 

  

An alternative would be to install solar panels on the mountains, if this area should be needed 

to produce energy. Solar panels would not destroy the imagery of thsi unique small island. 

I hereby support the people of Skyros island in the resistance and the fight against this project. 

  

Joe Dahm, Molos,  February  16 2022 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#dahm-joe


Παπακωστίδου Άννα  

16 Φεβ 2022, 11:56 

Κύριοι/Κυρίες 

Θεωρώ ότι η στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες είναι μονόδρομος, αλλά στην 

περίπτωση της Σκύρου πλήττει το περιβάλλον, πράγμα που αντικρούει το θετικό αποτέλεσμα 

των ΑΠΕ. 

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  

16 Φεβ 2022, 12:02 

Σε κάθε επενδυτική πρωτοβουλία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος ευκαιρίας που 

δημιουργείται. Στη περίπτωση εγκατάστασης μιας αιολικής "βιομηχανικής" μονάδας στη 

Σκύρο, όπως η προτεινόμενη  της οποίας το μέγεθος είναι δυσανάλογο με τις δυνατότητες του 

νησιού,  είναι προφανές πως λοιποί παραγωγικοί συντελεστές όπως τουρισμός 

& κτηνοτροφία, θα υποστούν πλήγμα ανεπανόρθωτο. Και μάλιστα σε μια κομβικής σημασίας 

περίοδο στην οποία το νησί δείχνει να εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματά του προσελκύοντας 

επενδύσεις σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες. 

Άραγε γιατί δεν αποτελούν στρατηγικής σημασίας οι επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη στους 

τομείς της τοπικής οικονομίας όπως ο τουρισμός , η κτηνοτροφία , η γεωργία κ.α  οι 

οποίοι  δημιουργούν ευεργετικά και πολυδιάστατα οφέλη για τη τοπική κοινωνία και 

οικονομία (θέσεις εργασίας , διατήρηση μόνιμου πληθυσμού του νησιού, τοπική ανάπτυξη , 

εξωστρέφια κ.α) 

Θα πρέπει λοιπόν να συνυπολογίζονται όλοι οι παράγοντες , με μετρήσιμα δεδομένα και όχι 

να συντελείται μια κατάσταση ακραίας και μονοδιάστατης εκμετάλευσης της Σκύρου 

στο βωμό της πράσινης ενέργειας. Η παραγώμενη πράσινη ενέργεια πρέπει να 

στοχεύει  στην ενεργειακή επάρκεια της Σκύρου, σε πλαίσια όμως ρεαλιστικά ως προς τη 

χωροταξική δυναμική του νησιού , με μορφή ανταπόδοσης προς αυτό και  με πρώτο μέλημα 

την ανάπτυξη αυτού. 

  

haller xylouris sylvie  

16 Φεβ 2022, 12:08 

you are destroying what makes your islands rich and interesting, in particular all the natura2000 

areas that are so precious and unique because of their biodiversity, in order to export energy to 

countries that relocate infrastructures and ecocidal installations for supposedly virtuous 

reasons. stop this completely crazy and destructive project. Wind power yes, but for the self-

sufficiency of these ecologically fragile microcosms. SHX 

  

Facile Marlene  

16 Φεβ 2022, 12:11 

No to this gigantic industrial installation of wind farms in Skyros. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπακωστίδου-άννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρουλησ-σπυροσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#haller-xylouris-sylvie
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#facile-marlene


We have a holiday house in Skyros, we come here for many years. We love Skyros because of 

its authenticity and it's beautiful nature. A project of that size will keep the tourists eventually 

away and ruin the island's touristic industry. Many people would have to leave the island if this 

project would get realized. We would also no longer see a reason to stay many months in sight 

of an industrial park of wind turbines. 

Therefore we protest against this project and demand to stop it, for the benefit of Skyros island, 

the people of Skyros and all the people who love Skyros the way it is now. 

Marlene Facile, Fentange, Luxembourg, February 16 2022 

Γαλανη Δεσποινα  

16 Φεβ 2022, 12:28 

Μην καταστρέψετε άλλο τη χώρα μας. Ελεος 

Pollak Manfred  

16 Φεβ 2022, 12:35 

Animals and plants are further displaced from their natural habitat. 

As if habitat destruction were not bad enough, numerous birds are killed every year by wind 

turbine rotors. 

The intensity of the wind varies. 

While a lull in the wind can lead to a shortage of electricity, very strong winds can overload 

the grid. 

Then energy must even be expended to slow down the wind turbines. 

The lack of consistency is one of the biggest disadvantages of wind power. 

Therefore, wind power generation should only be a supportive measure. 

NO to the devastation of Skyros, NO to the industrialization of nature! 

Pollak Margit  

16 Φεβ 2022, 12:38 

NO to the devastation of Skyros, NO to the further industrialization of nature! 

Μυλωνάς Βασίλης  

16 Φεβ 2022, 12:39 

Τώρα, η ιδιωτική πρωτοβουλία - αλητεία, αποκτά και επίσημη κυβερνητική στήριξη με τον 

νόμο για "εθνική ανάγκη" 

Η τοποθέτηση του Δημάρχου για αγώνα με όλα τα "μέσα", νομίζω πως πρέπει να γίνει σημαία 

για όλους τους κατοίκους και φίλους της Σκύρου!! 

  

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γαλανη-δεσποινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#pollak-manfred
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#pollak-margit
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μυλωνάς-βασίλης


ΜΕΤΑΞΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ  

16 Φεβ 2022, 12:51 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ -ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Σακκης Πάναγιωτης  

16 Φεβ 2022, 12:51 

Καλημέρα αυτό που πάνε να πραγματοποιηθεί στη Σκύρο με την εγκατάσταση των άνεμο 

γεννήτριες είναι απαράδεκτο διότι θα καταστραφεί οληη πανίδα του νησιού διαφωνώ ριζικά 

να μην εγκατασταθουν ποτέ και αυτοί που θέλουν ασ διαβάσουν λίγο την ιστορία της Σκύρου 

στο national geography κσι μην κοιτάνε συνέχεια αλλού.........  

Τραχανά Μυρσίνη Τραχανά  

16 Φεβ 2022, 13:04 

 

Το νότιο κομμάτι της Σκύρου  αποτελεί ένα μοναδικό μέρος Χλωρίδας κ Πανίδας.. Είναι 

προστατευομενη περιοχή NATURA... Λέμε όχι σε αυτό το τεράστιο κ τερατώδες κ 

καταστροφικό   "εργο'......... Λέμε Όχι στις άνεμογεννήτριες... ΌΧΙ στην Σκύρο μας..  

ΜΥΛΩΝΑ ΓΩΓΩ  

16 Φεβ 2022, 13:11 

ΟΧΙ ΣΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ  

Μαυροκέφλος Πάνος  

16 Φεβ 2022, 13:13 

Η αιολική ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας που βοηθάει στην προσπάθεια 

μείωσης των ρύπων. Ο περιβαλλοντικός της στόχος είναι ευρύτατος και αφορά την επιβίωση 

του πλανήτη μας. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, ένα έργο τέτοιων διαστάσεων σε ένα 

μικρό νησί - και μάλιστα κυρίως μέσα σε περιοχή Natura -  δημιουργεί τοπικά περιβαλλοντικά 

προβλήματα που ακυρώνουν την θετική του επίπτωση στο γενικότερο πρόβλημα. Επιπλέον, 

πέραν των αυστηρά περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επεμβαίνει βάναυσα στην οικονομικη και 

κοινωνικη οργάνωση και λειτουργία της τοπικής κοινωνίας. 

ΔΕΒΕΛΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ  

16 Φεβ 2022, 13:19 

Αυτός π Τόπος που δημιούργησε την Αισθητική και το Κάλος.....στο βωμό της παροχημενης 

τεχνολογίας και του αναρχου κερδους....ενάντια της απόφασης του Δήμου της Περιφέρειας 

και των κατοίκων της Σκύρου ΚΑΤΑΣΤΡΈΦΕΙ ότι έχει απομείνει από.. Φύση για το  κέρδος 

μιας διεστραμενης ελιτ.ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΣΕΙ ΧΩΡΊΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΣΗ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ  

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μεταξασ-ορεστησ
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μυλωνα-γωγω
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δεβελιδησ-τακησ


Λαμπρόπουλος Αθανάσιος  

16 Φεβ 2022, 13:23 

Τι είδους διαβούλευση είναι αυτή που δεν ακούει την τοπική κοινωνία και ? 

Τι είδους μελέτη είναι αυτή που δε λαμβάνει υπόψη της τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 

μάλιστα σε περιοχές Natura 

Τι είδους πολιτική βούληση συνιστά την τοποθέτηση 58 ανεμογεννητριών σε ένα και μόνο 

νησί υποβαθμίζοντάς το καίρια? 

ΝΑΙ στις ΑΠΕ αλλά με λογική και συνέπεια ως προς τη δίκαιη κατανομή και διαμοιρασμένη 

επιβάρυνση.  

ΟΧΙ σε απαράδεκτες πρακτικές εμπορικής εκμετάλευσης με μοναδικό γνώμονα το κέρδος. 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  

16 Φεβ 2022, 13:45 

Ένα μεγάλο ΟΧΙ και από εμένα στην λαίλαπα της εκβιομηχάνισης ενός τόπου διαβίωσης 

σημαντικών και σπάνιων ειδών της πανίδας και της χλωρίδας, αλλά και ενός τόπου σπάνιου 

φυσικού κάλλους. 

Παναγουλόπουλος Χρήστος  

16 Φεβ 2022, 13:49 

ΌΧΙ ΚΑΙ ΠΆΛΙ ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ ΜΑΣ.  

Filippatou Natassa  

16 Φεβ 2022, 13:50 

Όχι 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

16 Φεβ 2022, 13:58 

Σε ένα νησί που ευημερεί κατά κύριο λόγο από τον τουρισμό, ο οποίος έλκεται, εκτός από την 

ιστορία του νησιού, από τις παραλίες, τα τοπία και την ποικιλότητα του ανάγλυφου, 

σχεδιάζεται η εγκατάσταση αιολικού πάρκου βιομηχανικών διαστάσεων. 

Έχει υπολογιστεί η ζημιά που πρόκειτε να προκληθεί στο νησί, αφ' ενός από την αλείωση του 

τοπίου και κατ' επέκταση του ανάγλυφου, λόγω του μεγέθους και του αριθμού των 

ανεμογεννητριών και της βάσης στήριξης που απαιτεί η κάθε μία, και αφ' ετέρου από την 

αντιαισθητική οπτική η οποία, και πάλι λόγω του μεγέθους των ανεμογεννητριών, θα είναι 

ορατή από το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού; 

Μη ξεχνάμε δε και την οικολογική επίπτωση του έργου μιας και μεγάλο μέρος του 

καταλαμβάνει έκταση NATURA 2000 και απειλεί, έμμεσα και άμεσα, την εξαφάνιση 

προστατευόμενου είδους (Μαυροπετρίτης - Falco eleonorae). 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαμπρόπουλος-αθανάσιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αυγερινοσ-μανωλησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγουλόπουλος-χρήστος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#filippatou-natassa
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Παπανικολάου Άρτεμις  

16 Φεβ 2022, 14:04 

ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες στη Σκύρο! 

Η εγκατάσταση ενός τόσου μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών στο προστατευόμενο, από το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, βουνό της Σκύρου, όπου ζουν, εκ των άλλων ζώων, τα 

διάσημα Σκυριανά αλογάκια, κακοποιεί την ταυτότητα του τόπου, υπονομεύει τον ήπιο 

εναλλακτικό τουρισμό της περιοχής και βλάπτει τις προοπτικές μελλοντικής βιώσιμης 

ανάπτυξης και εν γένει το παρόν και το μέλλον ολόκληρου του νησιού. Επίσης, το αποτέλεσμα 

της δημιουργίας μιας γιγαντιαίας βιομηχανικής αιολικής εγκατάστασης με τα 

συμπληρωματικά έργα (δρόμοι, πυλώνες, ανεμογεννήτριες, κτίρια) δεν θα είναι τελικά μια 

«πράσινη» επένδυση.  

Ιωάννου Ζαχαρίας  

16 Φεβ 2022, 14:25 

Απαράδεκτο έργο! Θα εγκατασταθουν σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000! 

Να μην επιτραπεί άλλη καταστροφή του περιβάλλοντος. 

Οικονομακης Αλεξανδρος  

16 Φεβ 2022, 14:25 

Να πάνε πιο νότια (Μύκονο;) .Εκεί έχει πολύ αέρα.  

ΟΧΙ στην Σκύρο.  

Μπαλάσος Μανόλης  

16 Φεβ 2022, 14:28 

 ΟΧΙ στην καταστροφή του τόπου στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης. Ελεύθερα βουνά χωρίς 

ανθρώπινες παρεμβάσεις. Ας είναι η φωνή μας αυτή η παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.  

ΣΤΑΜΑΤΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ  

16 Φεβ 2022, 14:29 

Ένα μεγάλο ΟΧΙ στην καταστροφή του φυσικού κάλλους αυτού του νησιού . 

ΟΧΙ στην τοποθέτηση αυτών των εκτρωμάτων που λέγονται ανεμογεννήτριες! 

Κουτσουπης Δημήτρης  

16 Φεβ 2022, 14:34 

Όχι στις ανεμογεννητριες τερατουργημα. Ελεύθερα βουνά χωρίς αιολικά  

Lieschke Monica  

16 Φεβ 2022, 14:40 

Ich kenne und liebe Skyros seit genau 40 Jahren und begrüße ausdrücklich die Bestrebungen 

nach einer ökologisch nachhaltigen und autarken Energieversorgung. Jedoch sollte dies ebenso 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπανικολάου-άρτεμις
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ιωάννου-ζαχαρίας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#οικονομακης-αλεξανδρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλάσος-μανόλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σταματίου-κωνσταντίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουτσουπης-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#lieschke-monica


auf behutsame Weise und im "menschlichen Mass" ohne gar zu brutale Eingriffe auf Natur, 

Landschaft und Landschaftsbild geschehen- und das Gesicht der Insel nicht zu stark verändern. 

Neben einer UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung) auf EU-Ebene, sollten nicht nur Folgen für 

Fauna und Flora, sondern natürlich auch auf die Bevölkerung (am besten in einer 

Volksbefragung) geprüft werden. Dies alles vorausgesetzt und in den geeigneten Dimensionen 

könnte das Projekt durchaus Modell-Charakter für die griechischen Inseln bzw im gesamten 

Mittelmeerraum haben.  Ich bedanke mich für die Berücksichtigung meines 

Kommentars!  Monica Lieschke (Expert in Environmental Education and Communication) 

Μαχαιρα Λουιζα  

16 Φεβ 2022, 14:40 

Μεγαλο πληγμα για το περιβάλλον (χλωρίδα πανίδα) Το έργο είναι δυσανάλογα μεγάλο για 

ένα τέτοιο χώρο. 

Ζαφειρίου Κωνσταντίνος  

16 Φεβ 2022, 14:46 

Απαράδεκτο, το νησί είναι πολύ μικρό για να μπορέσει να υποστηρίξει αυτήν την ποσότητα 

ανεμογεννητριών. 

Τραχανάς Δημήτριος  

16 Φεβ 2022, 14:48 

ΟΧΙ σε αυτήν την επένδυση που θα καταστρέψει το Νότιο τήμα του νησιού μας το οποίο είναι 

Υψηλής Οικολογικής Αξίας. 

Ας μελετηθούν αλλες λύσεις οπως η τοποθέτηση στην θαλασσα. 

Οι δυμπατριωτες μου έχουν αντιδράσει καθολικα και στο παρελθόν και τώρα. 

Ζητούμε να σεβαστείτε την βούλησή μας.  

  

ΤΣΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  

16 Φεβ 2022, 14:55 

Φυσικά όχι! 

Ματσουκα Λια  

16 Φεβ 2022, 14:58 

Η περιοχή είναι natura ! Απαράδεκτο να γίνει το έργο στο νησί  

ΜΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

16 Φεβ 2022, 15:05 

Αξιότιμοι κυριοι επενδυτές 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαχαιρα-λουιζα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζαφειρίου-κωνσταντίνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τραχανάς-δημήτριος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσαλα-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ματσουκα-λια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπυροσ-γεωργιοσ


η αλλαγή του νομικού καθεστωτος με το οποίο επιχειρηται η Εγκατασταση του βιομηχανικού 

Αιολικού παρκου στην Σκυρο ,ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΤΕΙ ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΙ και την γνωμη 

των Πολιτών της Σκύρου ,αλλά και των φιλων παραθεριστώντου Νησιού , σχζετικα με την 

ιδρυση της βιομηχανικής  ζώνης των ανεμογενητριών στο βουνό της Σκύρου . Επειδή ζουμε 

και εμείς και εσείς στο ιδιο κρατος ,θα ειναι λογικό να  αναμενει κανείς την ισχύ του 

Δημοκρατικού κανόνα περι ισονομίας και ισοπολιτείας. Το εν εν λογω παρκο εχει απορρηφθεί 

και δικαστικά μετα απο τους μακροχρόνιους αγώνες του Δημου Σκύρου. Αθδως Αργείοι 

,λοπόν σε κρατος δικαίου. Αλλωστε το 2005 το ιδιο εργο ειχε ξεκινησει η Μονη Μεγίστης 

Λαυρας, Ο δημος ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ της Σκυρου ,εσωσαν το Βουνό της .Αληθεια εσείς πως 

αντικαταστησατε την εν λογω Μονή ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΗ για  την κατασκευή της ? 

Προφανως και εσείς και η Μονη Μεγιστης Λαυράς γνωριζετε οτι το εν λογω Βουνο ΕΙΝΑΙ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ και χρηαμτοδοτημένο ( εισεπραξε η Μονη αρκετα εκκατομυρια απο τα 

Ευρωπαικά κονδυλια για περιοχές ΝATURA  ) .Ας μας δειξετε τα συμβολαι ασας για να δούμε 

>.Οχι κυριοι ,χιλιαδες οχι ,Αφηστε την Σκύρο εξω απο τα σχέδια σας. Η ΣΚΥΡΟΣ  ΕΧΕΙ 

στρατιωτικές Βάσεις και κυρίως το αεροδρομιο της ,και βρισκεται στην πρωτη γραμμή της 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗς ΤΗς ΕΛΛΑΔΑΣ μας απο την επιθετικοτητα της Τουρκίας .Οχι λοιπόν  οι 

κατοικοι της Σκύρου και οι φιλοι της επισκέπτες θα  αγωνιζονται  αδιακοπα να μηνει το Νησί 

μας Ως ΕΧΕΙ .  

ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ  

16 Φεβ 2022, 15:09 

Η ΣΚΥΡΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΗΣΙ ΣΠΑΝΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ 

ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΦΑΡΑΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΑ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΕΝΑ 

ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ!!!!! 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΞΕΛΙΓΜΈΝΗ ΧΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ ΣΤΑ 

ΒΟΥΝΑ,ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,ΔΑΝΙΑ ,ΣΟΥΗΔΙΑ! 

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ 

ΣΚΥΡΙΑΝΩΝ ,ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ!!!!!! 

ΠΟΤΕ!!!!!!!  

Κουτσιώνης Γιώργος  

16 Φεβ 2022, 15:19 

Γιγαντιαία η εγκατάσταση, δεν πρέπει να γίνει 

Σκύρο Ζαχαρούλα φιολακη Καλαμίτσα Σκύρο  

16 Φεβ 2022, 15:34 

 Όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος.μας καταστρέφεται το νησί μας.γτ μας εκδίκησης? 

Φιολακης Νικολαος  

16 Φεβ 2022, 15:38 

 Δεν θέλω να γίνουν οι ανεμογεννήτριες ..θα καταστραφεί το νησι μας 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουτσιώνης-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκύρο-ζαχαρούλα-φιολακη-καλαμίτσα-σκύρο
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φιολακης-νικολαος


Χρυσικοπουλος Οδυσσέας  

16 Φεβ 2022, 15:38 

Ναι στις ήπιες μορφές ενέργειας 

Όχι στην καταστροφική εκμετάλλευση ενός μικρού νησιού όπως η Σκύρος 

Λάμπρου Γιώργος  

16 Φεβ 2022, 15:42 

Σχεδιαζόμενο έργο/επένδυση χωρις την συναίνεση των κατοίκων/οικιστών μιας περιοχής θα 

αποτύχει.  

Η Σκύρος ένα νησί με πολύμορφα και μοναδικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και 

ειδικότερα η μοναδικότητα του τοπίου στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση είναι εγκληματική. 

Αρκετά με τη Σκύρο! Μετά τη τεράστια στρατικοποίηση του βορεινού τμήματος του νησιού, 

τη καταστροφή του κεντρικού τμήματος του νησιού με τη σκανδαλώδη κατασκευή της 

εγκαταλελειμμένης "μαρίνας" και τον σταθμό του Πολεμικού Ναυτικού στο νότιο τμήμα 

της, είναι παντελώς αδιανόητο να αλοιωθεί συνολικά και το νότιο τμήμα της που ήδη αποτελεί 

περιοχή natura. Η εγκατάσταση αυτού του μεγέθους και πλήθους ανεμογεννητριών είναι έξω 

και πέρα από αυτό που "αντέχει" αυτό το νησί και βρίσκει τον κόσμο απέναντι. 

Κολτουκτσογλου Κωστας  

16 Φεβ 2022, 15:46 

Απαραδεκτο εργο εις βαρος του νησιου καταστρεφοντας την χλωριδα και την πανιδα σε χωρο 

natura χωρις κανενα οφελος για τους κατοικους. 

Καραμπίνης Δημήτρης  

16 Φεβ 2022, 15:50 

Απαράδεκτο έργο. η καταστροφή του νησιού.Μεγάλα συμφέροντα για να συνεχίσουν την 

καταστροφή του περιβάλλοντος! 

ELFEGHALI Jay  

16 Φεβ 2022, 15:51 

Το μεγεθος της καταστροφής θα είναι τεράστιο. Οι κάτοικοι είναι εναντίον του και δε γίνεται 

να μην λαμβάνεται υποψην η εμπεριστατωμενη μας άποψη. Πουλάνε φύκια για μεταξωτές 

κορδέλες και πλέον έχουμε όλοι ενημερωθεί.  

Κυριαζη Νιόβη Γεωργία  

16 Φεβ 2022, 16:13 

Όχι στις ανενογενητριες μην καταστρέφετε το νησί  

Ανδρέου Άννα  

16 Φεβ 2022, 16:20 

Όχι στις ανεμογεννήτριες στην Σκύρο και στην καταστροφή της! 
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ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

16 Φεβ 2022, 16:20 

Φυσικά και δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, υπάρχουν πολλές βραχονησίδες αν υπάρχει τόσο 

μεγάλη ανάγκη αλλά μάλλον αλλου είναι το ζουμί!!!! 
  

    

    

  

Makri Kali Makri  

16 Φεβ 2022, 16:20 

Έργο απαράδεκτο για το νησί μας!!! 

Ευσταθίου Γιώργος  

16 Φεβ 2022, 16:42 

Η Σκύρος ανήκει στους κατοίκους της και έχουν τον πρώτο λόγο!Μην κάνετε το λάθος και 

παρακάμψετε την άποψη τους! 

Blasko Erika  

16 Φεβ 2022, 16:52 

Όχι!!! 

Malamatinis Catherine  

16 Φεβ 2022, 16:56 

Say no to the windmills. We don't need them on such a beautiful island. Leaf the island like it 

is with al of his nature 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

16 Φεβ 2022, 16:58 

Αισχος το πιο ομορφο κομμάτι του νησιου και πάνε να το αποτελειώσουν και αυτο,αλλα θα 

μας βρουν μπροστά τους! 

Σταματελος Γεωργιος  

16 Φεβ 2022, 16:59 

Οχι 

Χατζηνικολάου Ελένη  

16 Φεβ 2022, 16:59 

Σεβασμός στην ζωή  της Σκύρου!!! Όχι στις ανεμογεννήτριες!!!! 

Σταματελου Μαγια Πρασκευη  

16 Φεβ 2022, 17:01 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολησ-γεωργιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#makri-kali-makri
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθίου-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#blasko-erika
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#malamatinis-catherine
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πανταζησ-νικολαοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σταματελος-γεωργιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζηνικολάου-ελένη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σταματελου-μαγια-πρασκευη


Όχι  

DAFNOULIS IOANNIS  

16 Φεβ 2022, 17:04 

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΛΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ  1)  Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΓΚΟΣ BETON ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 1,5 MW XREIAZETAI 600 M3 ). ME OTI AYTO ΜΕ 

ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΤΟΝ ΕΙΝΑΙ 

ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. 2) ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ 3) ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ ΟΙ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΑΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 

ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΕΙ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΓΙ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ  ΕΝΑ 

ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ 

   

Δισακιά Ρανια  

16 Φεβ 2022, 17:09 

Επένδυση για την πράσινη ανάπτυξη με καταστροφή περιοχής natura δεν συνάδει. Χωρίς 

πραγματική μελέτη του κόστους vs του κέρδους του περιβάλλοντος δεν μπορεί να προχωρήσει 

ένα τέτοιο έργο. Το κέρδος οφείλει να είναι για το περιβάλλον πρωτίστως.  

  

  

Μαυρικης Κωσταντινος  

16 Φεβ 2022, 17:16 

Απαράδεκτο!!! Όλοι μαζί να αποτραπεί!! 

Σαμαμιδα Σουλτάνα Σαμαμιδα  

16 Φεβ 2022, 17:18 

Η σπάνια χλωρίδα και πανίδα του νησιού είναι ανάγκη να προστατευτεί και όχι να θυσιαστεί 

στο βωμό του κέρδους.  

 

 

Μαργετη Αδαμαντια  

16 Φεβ 2022, 17:20 

Κάτω τα χέρια σας από το Όρος Κοχύλα. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#dafnoulis-ioannis
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δισακιά-ρανια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικης-κωσταντινος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σαμαμιδα-σουλτάνα-σαμαμιδα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαργετη-αδαμαντια


Παπαϊωάννου Αναστάσιος  

16 Φεβ 2022, 17:21 

Είναι κρίμα να καταστραφεί η χλωρίδα και η πανίδα ενός όμορφου μικρού νησιού, με ένα τόσο 

μεγάλο έργο το οποίο υπερκαλύπτει της ανάγκες του.  

ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ - ST GEORGE SKYROS REAL ESTATE  

16 Φεβ 2022, 17:21 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΛΗΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΨΙΣΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΘΑ ΕΧΕΙ 

ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΚΥΡΙΑΝΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΣΚΥΡΙΑΝΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΝΑ 

ΑΝΑΠΤΥΣΕΤΑΙ. Η ΣΚΥΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΝΗΣΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΛΟΓΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΘΑ ΕΙΧΕ ΤΡΑΓΙΚΕΣ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ.  

ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

16 Φεβ 2022, 17:26 

Η διαβούλευση είναι προσχηματική ενώ όλοι γνωρίζουν ότι  η παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια από τη λειτουργία ανεμογεννητριών είναι απίστευτα ασήμαντη ενώ η καταστροφή 

στο φυσικό περιβάλλον είναι πρωτοφανής και ανεπανόρθωτη, με μοναδικό κίνητρο το 

οικονομικό όφελος επιχειρηματιών, που εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες επιδοτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επωφελούνται της ευνοϊκής γι’ αυτούς νομοθεσίας. 

Η νέες θέσεις εργασίας που υπερθεματίζετε, καταρρίπτετε από την πραγματικότητα όταν το 

μεγαλύτερο αιολικό «πάρκο» στην Ευρώπη έχει τρεις μόνιμους υπαλλήλους. Επομένως το 

πρόσχημα για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι ψευδές. 

Οπτικά μια ανεμογεννήτρια διακρίνεται από απόσταση 40 χιλιομέτρων μιας και το ύψος της 

ξεκινά από 65 μέτρα και μπορεί να φτάσει έως και τα 105 μέτρα. Το συνολικό βάρος της κάθε 

ανεμογεννήτριας είναι ανάλογο με το μέγεθός της και ξεκινάει από 223 τόνους, 264 τόνους, 

313 τόνους και φτάνει στους 383 τόνους. Κάθε ανεμογεννήτρια χρειάζεται 100 τ.μ. τσιμέντο 

και σε βάθος τουλάχιστον 3 μέτρων και για κάθε πυλώνα χρειάζεται να πέσουν 500 περίπου 

κυβικά μέτρα μπετόν. 

Ποιος νοήμον άνθρωπος θα δεχθεί ότι η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου γίνετε προς όφελος 

του. 

Όχι λοιπόν στην εγκατάσταση. Όχι στο βιασμό της Σκύρου.     

Κουναδινη Βικτωρία  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαϊωάννου-αναστάσιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαμπιλησ-τρυφων-st-george-skyros-real-estate
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκατζογιασ-γεωργιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουναδινη-βικτωρία


16 Φεβ 2022, 17:29 

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Αιολική ενέργεια είναι μια εναλλακτική, ανανεώσιμη πηγή 

ενέργειας!Η αλόγιστη παραχώρηση αδειών για αυτό το αιολικό πάρκο της Σκύρου, ενώ η 

περιοχή έχει χαρακτηριστεί  Νatura, έχει τεράστιο κόστος στην φυσική,τοπική και τουριστική 

ταυτότητα του Νησιού μας!Οι Εκατοντάδες ανεμογεννήτριες,οι υποσταθμοι,οι γραμμές 

μεταφοράς θα εξαφανίσουν το φυσικό τοπίο που θα μετατραπεί σε βιομηχανοποιημένη ζώνη 

παραγωγής! Λέμε ΟΧΙ στην βιομηχανοποίηση και την καταστροφή της Νότιας πλευράς του 

Νησιού!!!Ας μην αναφερθούμε στην Ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία που εκπέμπουν!! Πόσο 

έχει επιβαρυνθεί οι υγεία των κατοίκων ήδη από τις υπάρχουσες στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

,και πόσο θα επιβαρυνθεί στο μέλλον?? 

   

Γαβριηλιδου Σπυριδουλα  

16 Φεβ 2022, 17:32 

Ρε ειστε νουμερα ολα για το βωμο του χρηματος! 

Μωραΐτης Νίκος  

16 Φεβ 2022, 17:39 

Δε χορτάσατε λεφτά ακόμα;; Θα καταστρέψετε τα τελευταία παρθένα μέρη του νησιού για το 

κέρδος. Θα προσπαθήσετε. Να βάλετε τα καλά σας, με τα χρυσά και τους πολύτιμους λίθους, 

να πάρετε τα τσιράκια σας εντός κι εκτός νησιού και να πηδήξετε από το Κόχυλα. Θα σας 

σώσει ο θεός του κέρδους σας. Σίγουρα.  

Βαρσαμής Απόστολος  

16 Φεβ 2022, 17:45 

Δεν θα τους αφήσουμε να καταστρέψουν το νησί μας .  

Gregory Debra  

16 Φεβ 2022, 17:46 

We were still living in the United States when we first heard of the plan to install a wind turbine 

farm on the southern half of the island. We applauded the islanders that protested the project, 

and were elated to learn that the local community had resisted the proposal with the help of the 

Hellenic Onrithological Society and the Society for the Environment and Cultural Heritage 

(ENtopia Project). Unfortunately, once again, the developers are determined to move forward 

with this ill-considered plan. As a resident, I am compelled to do my part to protest a project 

that would be a catastrophe for our island. 

We recently drove through an area of southern Evia with a multitude of wind turbines. Several 

of the turbinges were no longer in operation,and many of the blades were damaged, including 

some that had already fallen down. We know that the lifespan of a wind turbine is 

approximately 20 years, roughly the age of those we saw on our journey. What happens to the 

turbines at the end of their life span? We know that the fiberglass blades are not recyclable. 

Our island is too small to bury the retired blades. A local Evian man that we encountered 

complained that although they were reimbursed for the use of their land in the beginning, once 

the wind turbines failed to produce power, their compensation ended. Only the eye sore of the 

abandoned wind turbine remained. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γαβριηλιδου-σπυριδουλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μωραΐτης-νίκος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρσαμής-απόστολος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#gregory-debra
http://entopiaproject.eu/?p=373


Is there any wonder why the residents of Skyros are adamantly against this project? Is that our 

future? The irony of this all is that the wind turbine park is supposedly a “green” project, when 

it will take the destruction of our landscape, natural flora and fauna, several of which are on 

the critical and endangered list, Conservation Genetics of Four Critically Endangered Greek 

Endemic Plants: A Preliminary Assessment in order to construct the roads necessary for the 

transport of the massive blades. 

In an article published on the European Commission website, titled Demonstration of the 

Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, 

Skyros, describes the island as having one of the best preserved natural environments and 

biodiversity in the region. Furthermore it states: 

Sustainability of the island’s biodiversity will benefit from reorienting land use models to more 

sensitive approaches that respect environmental and landscape resources. Win-win benefits can 

be gained in this way from positive nature conservation actions that help support the island’s 

economy as an eco-tourism destination. 

The same article also refers to a 2015 study that highlighted “the threat from a proposed wind 

farm that was averted by alerting the European Commission and relevant regional and national 

authorities.” How is the proposed wind farm any less threatening in 2022? 

 

  

Λυρου Βασιλική  

16 Φεβ 2022, 17:46 

Δεν συμφωνώ 

Κοκκινος Μιλτιαδης  

16 Φεβ 2022, 18:03 

Οχι 

Κυριμη Χρυσανθη  

16 Φεβ 2022, 18:11 

Στο ονομα της πρασινης ενεργειας, βαλθηκατε να καταστρεψετε ο,τι ωραιο διαθετει αυτος ο 

τοπος που ηταν και ειναι ζηλευτος σ'ολοκληρη την οικουμενη. 

Αφου σαρωσατε ο.τι μπορουσατε σ'ολη την Ελλαδα, τωρα ειρθε και η σειρα της Σκυρου. Τι 

κολπα ειναι αυτα περι επενδυσεων "στρατηγικης σημασιας",. Νομιζετε οτι ειμαστε ηλιθιοι? 

Εικοσι χρονια πολεμαμε γι αυτην την τεραστια καταστροφη που-στο ονομα του ιδιωτικου 

συμεφεροντος και μονο- επιδιωκετε να κανετε στο νησι μας. 

Και ανακαλυψατε τωρα εσεις το κολπο της "στρατηγικης σημασιας" μολονοτι ταιριαζει 

καλυτερα  το κολπο της "στρατηγικης κουτοπονηριας" 

https://www.mdpi.com/1424-2818/13/4/152/htm
https://www.mdpi.com/1424-2818/13/4/152/htm
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3810
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3810
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3810
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λυρου-βασιλική
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοκκινος-μιλτιαδης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυριμη-χρυσανθη


Θα μας βρειτε μπροστα σας, οχι μονο την Σκυριανη κοινωνια, αλλα και ολους τους φιλους της 

Σκυρου σε ολοκληρο τον κοσμο. 

  

  

ΚΟΛΥΒΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  

16 Φεβ 2022, 18:25 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA. ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΙΚΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ. 

Duhamel Anne-Catherine  

16 Φεβ 2022, 18:32 

I protest against this project that will destroy nature by installing such an important number of 

insfrastructures. These natura2000 areas that are so important for biodiversity and not only 

locally and this project is far too important for the fragile ecosystems of the Greek islands.  

Παναγιωτου Ευφροσυνη  

16 Φεβ 2022, 18:37 

ΟΧΙ στην καταστροφική αλλοίωση του νησιού μας. 

Ευγενικός Ιωάννης  

16 Φεβ 2022, 18:41 

Όχι σε αυτό το καταστροφικό γιγάντιο έργο που θα προκαλέσει τεράστια αλλοίωση και 

καταστροφή του φυσικού μας πλούτου!! 

Ναι σε ΑΠΕ και πράσινη ενέργεια χωρίς καταστροφή της φύσης. 

Κάθε τόπος (νησί, επαρχία) θα μπορούσε να είναι αυτόνομο ενεργειακά  μόνο για το ίδιο , όχι 

ένα μέρος να γίνεται πάρκο και εργοστάσιο για να προστεθεί σε εθνικό δίκτυο ενέργειας 

καταστρέφοντας ανεπανόρθωτα τα βουνά μας και πλουτίζοντας 2-3 οικογένειες !!!!! 

Ελεύθερα βουνά χωρίς αιολικά !!!!! 

  

  

Τραχανας Αλεξης  

16 Φεβ 2022, 18:42 

Θέλετε να μεταμορφωσετε ένα υπέροχο βουνο  ένα υπέροχο τοπίο περιοχης Natura σε μια 

βιομηχανική περιοχή!!!ΟΧΙ 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κολυβακη-ειρηνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#duhamel-anne-catherine
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγιωτου-ευφροσυνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευγενικός-ιωάννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τραχανας-αλεξης


Γρηγορακάκη Μικαέλα  

16 Φεβ 2022, 18:45 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ!  

de WInter Bé  

16 Φεβ 2022, 18:49 

Deze windmolen uiteraard niet plaatsen op Skyros, passen totaal niet op zo,n authentiek en 

prachtig eiland... is een complete hrizon vervuiling..... 

Ιωαννίδου Ιωάννα  

16 Φεβ 2022, 19:01 

Πάλι τα ίδια! 

Μα να θυσιαστεί ένα νησί, με ιστορία, παράδοση, με ήπια τουριστική ανάπτυξη 

& οικονομία  .... και τόσες άλλες χάρες, για να εξυπηρετηθούν τα σχέδια κάποιων; Αλήθεια 

ποιών; Πόσος παραλογισμός! Ε, Δεν τρελαθήκαμε όλοι! ?? 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΕΡΙΣΣΑ  

16 Φεβ 2022, 19:02 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 

ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

ΧΙΏΤΗ ΑΝΝΑ  

16 Φεβ 2022, 19:03 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ Σ'ΑΥΤΌ ΤΟ ΈΚΤΡΩΜΑ. 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΗ ΧΛΩΡΊΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΊΔΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΊΑ ΤΗΣ 

  

ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ  

16 Φεβ 2022, 19:04 

Λέμε ΟΧΙ στην αιολική βιομηχανοποίηση της Σκύρου._ 

Μπεντερμάχερ Γερούσης Αιμίλιος  

16 Φεβ 2022, 19:08 

Η Σκύρος διασώζει μοναδικής αξίας φυσικά και αρχιτεκτονικά τοπία, θα έπρεπε η εθνική 

στρατηγική της χώρας να είναι η συνεχής ανάδειξη τους και όχι η υποβάθμιση τους. 

Μεξης Ιωάννης  

16 Φεβ 2022, 19:10 

Ελεύθερη Σκύρος  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γρηγορακάκη-μικαέλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#de-winter-bé
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ιωαννίδου-ιωάννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλογεροπουλου-αμερισσα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χιώτη-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκαφτουροσ-άγγελοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπεντερμάχερ-γερούσης-αιμίλιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μεξης-ιωάννης


Κυριτσης Χαραλαμπος  

16 Φεβ 2022, 19:15 

Δεν συμφωνώ με την εγκατάσταση...  

  

  

Κατσαρελια Εμμανουηλ  

16 Φεβ 2022, 19:18 

ΟΧΙ!!! 

Δαφνουλη Βασιλικη  

16 Φεβ 2022, 19:22 

ΌΧΙ!!!  

Καραμπινη Εμμανουέλα Λυδία  

16 Φεβ 2022, 19:25 

ΟΧΙ ΣΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ!!!!! 

Sebag Alexandra  

16 Φεβ 2022, 19:25 

ΟΧΙ στην αιολική βιομηχανοποίηση ! NO to a gigantic wind park in Skyros ! NON à la 

réalisation d'un parc éolien à Skyros !  

• This project will cause an ecological disaster. We are talking about implanting 111 

wind turbines,180 meters high, in a Natura 2000 protected area. 

• Nobody in Skyros will benefit from the energy produced. The earnings will go to the 

investors whereas the energy will be sold abroad.  

• Meanwhile, we can fear serious economical issues for the island (decrease of tourism, 

devaluation of the land, difficulties for the shepherds, etc).    

• The way the project is leaded is anti-democratical. People of Skyros are not taken into 

consideration although this project can ruin their lives. 

What an irony & disgrace to sacrifice nature, biodiversity, people and human rights, in the 

name of renewable energy, when it is for private interests !  

Nanou Maria  

16 Φεβ 2022, 19:27 

Όχι στην καταστροφή της Σκύρου....το περιβάλλον πρέπει να μείνει ανέγγιχτο 

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυριτσης-χαραλαμπος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κατσαρελια-εμμανουηλ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δαφνουλη-βασιλικη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπινη-εμμανουέλα-λυδία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sebag-alexandra
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#nanou-maria


Ftouli Effie  

16 Φεβ 2022, 19:40 

Η τερατώδης εγκατάσταση μηχανών στο βουνό θα ειναι καταστροφική για τον τόπο. 

Ειναι ένα έγκλημα ενάντια στην ιστορία την ομορφιά και τη φύση.  

 

Πρέπει να το αποτρέψουμε όπως μπορουμε. 

  

Παπαδόπουλου Ευσταθια  

16 Φεβ 2022, 19:54 

Ακατάλληλο έργο για ένα τόσο μικρό μέρος .θελουμε να μην διαταχθεί η ζωή των ζώων φυτών 

και των ανθρώπων και είναι σίγουρο πως με αυτό το έργο όχι μόνο θα διαταραχθεί αλλά θα 

καταστραφεί ολοσχερώς . 

ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ. ΖΑΧ  

16 Φεβ 2022, 19:57 

Πολλά υποσχόμενοι επενδυτές έρχονται στο νησί μας με σκοπό να εγκαταστήσουν ένα 

τεράστιο Αιολικό πάρκο στο Νότιο τμήμα του νησιού καταστρέφοντας και ισοπεδώνοντας ό,τι 

βρεθεί  μπροστά στο πέρασμά τους, θεωρώντας ότι με την επένδυση αυτή θα φέρουν στο νησί 

μας οικονομικά οφέλη και "πράσινη ανάπτυξη". 

Όμως στην προσπάθειά τους αυτή και πάνω στο ζήλο τους για να μας " αναβαθμίσουν 

"ξέχασαν κάτι πολύ σημαντικό. 

Τι ξέχασαν άραγε??? 

Μήπως ξέχασαν να μας ρωτήσουν!!! 

Ποιοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για την υποβάθμιση της δικής μας ποιότητα ζωής καθως 

και την οικολογική και οικονομική μας απαξίωση  ??? 

Ποιοι είναι αυτοί που χωρίς ίχνος σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε εμάς αποφασίζουν για 

μας και για το μέλλον του νησιού μας??? 

Ποιοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν να θυσιάσουν ακόμα ένα  νησί με όλο του το φυσικό 

κάλος  και τους κατοίκους του στο " βωμό του χρήματος"??? 

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ !!! 

Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν πριν έρθουν στο νησί μας ότι η ο Δήμος Σκύρου η τοπική 

κοινωνία και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σύσσωμοι έχουν ταχθεί ενάντια σε όλο αυτό το 

τερατούργημα!!!  

Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί με μαχητικότητα να συστρατευτούμε για την αποτροπή αυτού του 

γιγαντιαίου έργου στο νησί μας που έχει σκοπό τον ΑΦΑΝΙΣΜΟ μας!!! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ftouli-effie
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδόπουλου-ευσταθια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλη-μαρια-ζαχ


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ!!!! 

  

  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ  

16 Φεβ 2022, 20:01 

Απαράδεκτο και καταστροφικό έργο για το φυσικό περιβάλλον του νησιού (χλωρίδα και 

πανίδα) 

Ευσταθίου Ιωάννα  

16 Φεβ 2022, 20:05 

Είμαστε αντίθετοι με την δημιουργία τεράστιου αιολικού πάρκου στη Σκύρο και μάλιστα σε 

περιοχή χαρακτηρισμένη νατούρα. 

  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ  

16 Φεβ 2022, 20:06 

Απαράδεκτο και καταστροφικό έργο για το φυσικό περιβάλλον του νησιού (χλωρίδα και 

πανίδα)  

ΨΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

16 Φεβ 2022, 20:12 

Αρχικά δηλώνω αντίθετος στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, γιατί θεωρώ ότι 

υποβαθμίζεται το φυσικό περιβάλλον του νησιού μας και οι ανεμογεννήτριες θα επηρεάσουν 

αρνητικά την πανίδα του. . Αν οι κυβερνήτες μας πιστεύουν στη δημοκρατία ας θέσουν το 

ζήτημα σε ψηφοφορία για να αποφασίσουν οι άνθρωποι της Σκύρου για αν τις θέλουν. Μιας 

και μόνο αυτοί μπορούν να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Η Σκύρος πληρώνει ήδη,  αρκετά 

στη χώρα μας  με τη στρατιωτικοποίηση της. 

ΕΥΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  

16 Φεβ 2022, 20:18 

 θέλουμε να διατηρηθεί η χλωρίδα και πανίδα του βουνού .Με αυτό το έργο χάνεται η 

ισορροπία και καταστρέφετε η ζωή των ζώων φυτών κ ανθρώπων . 

ISTRES Jacques  

16 Φεβ 2022, 20:22 

Projet disproportionné, sans consultation de la population, avec des effets nuisibles sur 

l'environnement. Qu'en sera-t-il du démantèlement ? 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ψαριωτησ-γιαννησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευα-παπαδοπουλου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#istres-jacques


Μαυρικου Αμερισσα  

16 Φεβ 2022, 20:31 

Θεωρώ απαράδεκτο να θέλουν να δημιουργήσουν ένα τόσο μεγάλο έργο σε ένα νησί που κατά 

τα αλλά το έχουν ξεχάσει (όπως και ολόκληρη την Εύβοια )και μάλιστα σε ένα μέρος που έχει 

χαρακτηριστεί natura ξεχωριστής φυσική ομορφιάς και βιοποικιλότητα .Θα μας βρείτε 

απέναντι σας δεν θα αφήσουμε να κερδοσκοπήσετε εις βάρος του νησιού μας και των 

σκυριανων . 

Μεντζελου Μαριαλένα  

16 Φεβ 2022, 20:45 

Θεωρώ ότι το έργο αυτό αποτελεί κίνδυνο για την χλωρίδα και την πανίδα του νησιού. Η φύση 

τα ζώα και οι άνθρωποι είναι αυτό που μας έχει μείνει και πρέπει να προστατευθούν με κάθε 

τρόπο.  

Καραμπινη Καλλιόπη Καραμπινη  

16 Φεβ 2022, 20:48 

Το συγκεκριμένο διαβουλευμα είναι καταστροφικό για την χλωρίδα και την πανίδα του 

όμορφου νησιού μας... Είναι απαράδεκτο στο όνομα της ενέργειας να κατά στρέφουμε τον 

τόπο μας.. Λέμε όχι στις άνεμο γεννήτριες... Τόσα ερημονησια έχει το Αιγαίο... Λέμε όχι προς 

αγάπη στο νησί μας... 

ΠΑΛΙΑΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΣ  

16 Φεβ 2022, 20:48 

Ολέθριο για την όμορφη και αμόλυντη Σκύρο , αλλά και την Ελλάδα. 

Ξανθούλη Ευφροσύνη  

16 Φεβ 2022, 20:53 

Είναι απαράδεκτο να θέλουν να κάνουν τόσο κακό σε ένα μέρος του νησιού το οποίο είναι 

σπίτι για τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα του τόπου, με τη προσθήκη ανεμογεννητριών οι οποίες, 

όπως συνηθίζεται με όλα τα "πράσινα έργα" και όχι μόνο, θα δουλέψουν για περίπου μια 10 

ετία και θα αφεθούν εντέλει στο έλεος τους, χωρίς να αφαιρεθούν μαζί με τις τσιμεντένιες τους 

βάσεις, κάνοντας ακόμα  μεγαλύτερη ζημιά στο μέρος όπου θα "φυτευτούν". 

Απαράδεκτα είναι τα μυαλά που πιστεύουν ότι η προσθήκη τους στο νησί θα κάνει καλό σε 

αυτό και τους κατοίκους του. 

Αντ'αυτού, σωστότερο θα ήταν να επενδυθούν χρήματα σε πλωτά αιολικά πάρκα σε 

συγκεκριμένες τοποθεσίες με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ρύπανση, όπως γίνεται 

στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, καθώς τις αφαιρούν από το έδαφος 

και συντονίζουν πάρκα σε θαλάσσιες περιοχές.  

ΜΑΛΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  

16 Φεβ 2022, 20:53 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθούλη-ευφροσύνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαλλιοσ-μιχαλησ


Θεοδώρου Ιωάννης  

16 Φεβ 2022, 21:00 

Καταστροφή για το περιβάλλον του μικρού νησιού μας. Δεν χωρούν στο βουνό μας , στον 

πολιτισμό μας και στην ιστορία μας. 

ΛΕΜΟΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ  

16 Φεβ 2022, 21:03 

Κατεστράφη η Εύβοια, ας μην επιτρέψουμε να καταστραφεί και το νησί μας,έστω και τώρα ας 

εναντιωθούμε στην καταστροφή την οικολογική αλλά κατ'επέκτασην και οικονομική αυτού 

του τόου 

Καραμπίνη Αργυρώ  

16 Φεβ 2022, 21:09 

Οχι στην καταστροφή της φυσικής ομορφιάς του νησιού μας.  

Καραμπινης Σταματιος  

16 Φεβ 2022, 21:14 

Λεμε οχι στις ανεμογενητριες.. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

16 Φεβ 2022, 21:21 

Όχι σε αυτό το τεράστιο Αιολικό πάρκο που πάτε να φτιάξετε στη Σκύρο. Αφήστε τους 

κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού να συνεχίσουνε  να απολαμβάνουμε  τα προνόμια 

και τα αγαθά του τόπου!!!! Μην καταστρέψετε την ΟΜΟΡΦΙΑ αυτού του νησιού!!!! 

Κουμουτσεας Ελευθέριος  

16 Φεβ 2022, 21:22 

Είναι η πιο απαράδεκτη κίνηση σε ένα τόσο μικρό νησί χωρίς καμία μα καμία μελέτη σοβαρή 

όλα έχουν γίνει στο πόδι για τον τον βωμό του χρήματος.Μια ολοκληρωτική καταστροφή του 

νοτίου τμήματος του νησιού μας. 

Από την μια λέμε για ανάπτυξη του τουρισμού και από τη άλλη καταστροφή του τουρισμού 

ότι να ναι. 

Είμαι κάθετα κατά αυτού του έργου και θα είμαι δίπλα στον αγώνα όλων των σκυριανών. 

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΝΝΑ ΕΜ.  

16 Φεβ 2022, 21:26 

ΟΧΙ  σε αυτό το έργο που κάποιοι θέλουν να φτιάξουν στο νησάκι μας !!! ΔΕΝ δεχόμαστε να 

αποφασίζουν άλλοι για τις ζωές τις δικές  μάς. 

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ !!!!! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θεοδώρου-ιωάννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λεμονη-ανδριανη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπίνη-αργυρώ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπινης-σταματιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δημητριαδησ-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουμουτσεας-ελευθέριος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπινη-αννα-εμ


ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

16 Φεβ 2022, 21:34 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΝΗΣΙ ΗΣΥΧΟ ΣΚΕΥΤΗΤΕ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ  

Θεοδώρου Ιωάννης  

16 Φεβ 2022, 21:35 

Μετά από την εγκατάσταση ενός στρατιωτικού αεροδρομίου στη βόρεια Σκύρο και μιας βάσης 

ναυτικού στη νότια το προτεινόμενο έργο και η προτεινόμενη έκταση για την εγκατάσταση θα 

επιβαρύνει οριστικα και ανεπανόρθωτα τη φυσιογνωμία την κοινωνία και την αγροτο 

τουριστική οικονομία που με τόσο κόπο  προσπαθεί να προοδεύσει και να κρατήσει ενα 

ενεργό  πληθυσμο στο νησί. 

Το προτεινόμενο σχέδιο μπορεί να χαρακτηριστεί λίαν  επιεικώς ως αντί οικονομικό αντί 

κοινωνικό και αντί περιβαντολογικο. 

  

  

Ζούρα Στε8  

16 Φεβ 2022, 21:35 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ.. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς το περιβάλλον, τους ανθρώπους,  το 

παρόν και το μέλλον του τόπου.  

Μπαλασου Ιωάννα  

16 Φεβ 2022, 21:38 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί 

τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου 

Μπαλάσου Ευφροσύνη  

16 Φεβ 2022, 21:40 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί 

τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου.  

Ορφανού Αμερισσα  

16 Φεβ 2022, 21:40 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί 

τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου.  

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρσαμησ-γιαννησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θεοδώρου-ιωάννης-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζούρα-στε8
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλασου-ιωάννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλάσου-ευφροσύνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανού-αμερισσα


Λιοντακης Παναγιώτης  

16 Φεβ 2022, 21:41 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί 

τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου.  

Κοκκαλη Γεωργία  

16 Φεβ 2022, 21:45 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί 

τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου.  

Βαρελά Χρύσα  

16 Φεβ 2022, 21:45 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νησί της Σκύρου έχει ξεπληρώσει και με το παραπάνω το 

"προνόμιο" του να αποτελεί τμήμα της ελληνικής επικράτειας, παραχωρώντας μέρος του 

βόρειου και του νότιου τμήματός του για την εγκατάσταση της αεροπορικής βάσης της ΠΑ 

και του ναυστάθμου του ΠΝ αντίστοιχα. Με την κατασκευή του συγκεκριμένου αιολικού 

πάρκου η μείωση του ελεύθερου ζωτικού χώρου του έμβιου πληθυσμού του νησιού θα είναι 

ισάξια, αν όχι πολλαπλάσια, του μεγέθους του εν λόγω έργου, και αυτός θα περιοριστεί σ' ένα 

μόνο τμήμα του νησιού, στο κέντρο του.  

  

Επακόλουθο αυτής της γιγαντιαίας εγκατάστασης θα είναι η ολέθρια καταστροφή του φυσικού 

πλούτου του νησιού, γεγονός που καθιστά τη χρήση εννοιών όπως "περιβαλλοντική 

συνείδηση", "πράσινη ενέργεια", "πράσινη ανάπτυξη" κ.α το λιγότερο άστοχη. Το μόνο 

στοιβαρό επιχείρημα υπέρ της κατασκευής του συγκεκριμένου έργου είναι το κέρδος, το οποίο 

κρύβεται υπό τον μανδύα της ανάπτυξης. Αλλά αναρωτιέμαι, για ποίου το οικονομικό 

όφελος καλείται η Σκύρος να θυσιαστεί σαν άλλη Ιφιγένεια, όπως και τόσες άλλες Ιφιγένειες 

κατά τόπους στην Ελλάδα, προσδοκώντας τον ούριο άνεμο ; 

Τα βουνά της Σκύρου δεν είναι απάτητα. Τα βόσκουν γιδοπρόβατα και τα περπατούν οι 

προσκυνητές της.  

  

Κυπριανίδη Μαρία  

16 Φεβ 2022, 21:59 

Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να αδειοδοτηθεί το προτεινόμενο έργο λόγω των αρνητικών 

συνεπειών που θα έχει για τη χλωρίδα, την πανίδα και φυσικά, τους κατοίκους του νησιού. 

Συγκεκριμένα, το έργο πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός προστατευόμενων περιοχών του 

δικτύου Natura 2000 και η πραγματοποιησή του, δε συμβιβάζεται με τις  απαιτήσεις της 

εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου σε 

περιοχή του δικτύου natural 2000 (εκπόνηση Ε. Ο. Α., ορνιθολογικών μελετών). Επιπλέον, η 

Σκύρος, είναι ένα μικρό νησί το οποίο καλώς ή κακώς, στηρίζει μεγάλο μερίδιο της οικονομίας 

του στον τουρισμό. Οι τουρίστες προσελκύονται ως επί το πλείστων από τη φυσική ομορφιά 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λιοντακης-παναγιώτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοκκαλη-γεωργία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρελά-χρύσα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυπριανίδη-μαρία


του τόπου τον οποίο, η πραγματοποίηση του εν λόγο έργου, θα αλλοιώσει σε μη αποδεκτό 

βαθμό.  

Μουσείο Μ&Α Φαλτάϊτς Λαογραφικό & Εθνολογικό - Λαογραφικό& Εθνολογικό Μουσείο 

Μ&Α Φαλτάϊτς  

16 Φεβ 2022, 22:01 

Δεκαπέντε χρόνια Αγώνα. Και πάλι σήμερα από την αρχή. 

Από το 2007 που  τυχαίως πληροφορηθήκαμε, παρά την επιμελή απόκρυψη των ενεργειών 

τους, ότι οι καλόγηροι της Μεγίστης Λαύρας είχανε προχωρήσει σε δράσεις  για την 

εγκατάσταση στο Βουνό, δηλαδή σ’ ολόκληρη τη Νότια Σκύρο, της  μεγαλύτερης  μέχρι τότε 

βιομηχανικής εγκατάστασης ΑΠΕ, καταστρέφοντας με το έργο αυτό όχι μόνο το Βουνό, 

μετατρέποντάς σε κρανίου τόπο το με τις αποχωματώσεις και τις 

ανατινάξεις,  αλλά  και  ολόκληρη τη Σκύρο,  καταστρέφοντας την ίδια τη ζωή μας. 

Ξεσηκωθήκαμε, τότε, όλοι σύσσωμοι, με σθεναρούς αγώνες και καταφέραμε, παρά τις 

συνεχείς αντιδράσεις τους, να σώσουμε το νησί μας από την ολοσχερή καταστροφή. 

Παράλληλα, με πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίστηκε 

το όρος Κόχυλας  περιοχή NATURA 2000 και ΖΕΠ, ενώ το 2013 ο τότε  αρμόδιος υπουργός 

Μανιάτης, κάτω από την πίεσή μας, αρνήθηκε να βάλει την  υπογραφή για την 

εγκατάσταση  τόσο  καταστροφικού έργου. Κάθετα, επίσης αρνητική ήτανε η απόφαση του 

Δήμου Σκύρου  και της Περιφέρειας Στερεάς.  

Κι  έρχονται, ξανά τώρα, οι ίδιοι επενδυτές με τη  σύμπραξη ενός από τους μεγαλύτερους 

κολοσσούς παγκοσμίως και θέτουν σε δημόσια διαβούλευση την κατασκευή του ίδιου 

καταστροφικού έργου, με τη μοναδική διαφορά ότι σήμερα οι  ανεμογεννήτριες θα είναι 58 

και η παραγόμενη ισχύς τους θα είναι 299,6 MW. 

Μια εγκατάσταση εξ ίσου γιγαντιαία και καταστροφική για το  νησί και τους κατοίκους του, 

όπως και η προηγούμενη. Στην προκειμένη περίπτωση τίποτε δεν έχει αλλάξει, αντιθέτως 

μάλιστα, αυτή η εμμονή στην πλήρη αγνόηση των κατοίκων του νησιού δηλώνει  συμπεριφορά 

απαξιωτική προς τους κατοίκους  του νησιού που δύσκολα προσπαθούν να επιβιώσουν σ’ αυτό 

τον τόπο. 

Γι αυτό λοιπόν, λέμε, για άλλη μια φορά : 

1. Όχι στην εγκατάσταση της γιγαντιαίας βιομηχανίας Αιολικής Ενέργειας στο νησί μας. 

2. Όχι στην καταστροφή του Βουνού με τις τεράστιας κλίμακας αποχωματώσεις με τη 

διάνοιξη δρόμων –λεωφόρων πάνω από 20 χιλιομέτρων και την ισοπέδωση του 

ανάγλυφου με καταστροφικούς  εκβραχισμούς για τη δημιουργία γηπέδων πάνω από 4 

στρεμμάτων για κάθε ανεμογεννήτρια 

3. Όχι στην ηχητική και οπτική όχληση που θα δημιουργήσουν αυτές οι εγκαταστάσεις, 

αφού θα φαίνονται από παντού, ακόμη και από την κεντρική πλατεία. 

4. Όχι στη μετατροπή της Σκύρου σε βιομηχανική περιοχή και στον αφανισμό των 

μοναδικής σημασίας  αλόγων που ζουν στο Βουνό και των σπάνιων ενδημικών 

πουλιών, όπως ο μαυροπετρίτης κ.ά. 

5. Όχι στην καταστροφή των δυο σπουδαίων ειδών πρωτογενούς παραγωγής του νησιού 

της κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας, που δραστηριοποιούνται κύρια στο Βουνό 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μουσείο-μ-α-φαλτάϊτς-λαογραφικό-εθνολογικό-λαογραφικό-εθνολογικό-μουσείο-μ-α-φαλτάϊτς
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μουσείο-μ-α-φαλτάϊτς-λαογραφικό-εθνολογικό-λαογραφικό-εθνολογικό-μουσείο-μ-α-φαλτάϊτς


6. Όχι στην εξαφάνιση του ήπιας μορφής τουρισμού, που αποτελεί μια από τις κύριες 

πηγές  πορισμού των κατοίκων 

7. Όχι στην εκδίωξη των Σκυριανών από την πατρογονική εστία τους  και στην μετατροπή 

τους σε πρόσφυγες στην ίδια την πατρίδα τους 

8. Όχι στην ερήμωση ή στον  μαρασμό της Σκύρου,  όχι στο σβήσιμο της χιλιάδων 

χρόνων ιστορίας και του τόσο σπουδαίου ιδιότυπου πολιτισμού της 

9. ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. 

10. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΛΟΓΙΣΤΗ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 

Αναστασία Φαλτάϊτς 

Πρόεδρος 

Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου 

Μάνου και Αναστασίας  Φαλτάϊτς                     

Drotter Aristote  

16 Φεβ 2022, 22:03 

Μαρεσει να βλέπω το βουνό χωρίς άνεμο γεννήτριες.  

Τρίγκου Ρούλα  

16 Φεβ 2022, 22:20 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την 

πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. Είναι παραγματικά ανέκδοτο να 

βαφτίζεται ένα έργο "στρατηγική επένδυση" ενώ αποτελεί στρατηγικό ξεγύμνωμα και μόνο 

της φύσης και του πολιτισμού του νησιού αλλά και της χώρας γενικότερα! 

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#drotter-aristote
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τρίγκου-ρούλα
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Jonuzi Mirela  

16 Φεβ 2022, 22:30 

ΟΧΙ στην κακοποίηση της φύσης και στην καταστροφή στο περιβάλλον στο νησί μας 

ΣΚΎΡΟΣ.  

ΚΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ ΛΙΝΑ  

16 Φεβ 2022, 22:31 

Καθημερινά παρακολουθούμε στα ενημερωτικά δελτία ειδήσεων περιπτώσεις όπου η φύση 

"εκδικείται" ύστερα απο ανθρώπινες παρεμβάσεις. Η κατακρεούργηση ενός τόσο όμορφου 

μέρους και δη χαρακτηριζόμενου NATURA με τόση ιστορία, με καταπληκτική και μοναδική 

χλωρίδα και πανίδα, μόνο ανεπανόρθωτες βλάβες θα επιφέρει. Δεν θα υπάρξει γυρισμός 

έπειτα απ' αυτή τη κίνηση, οι πληγές του φυσικού  περιβάλλον του "Βουνού" μας δεν θα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#jonuzi-mirela
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καπουτσιδου-λινα


κλείσουν ποτέ και τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο, έπειτα απο την απεγκατάσταση των 

ανεμογεννητριών (αν βγουν ποτέ).   

Προσπαθούμε χρόνια να το αποτρέψουμε και δεν θα σταματήσουμε!!!! 

Κυπριανιδη Αναστασία  

16 Φεβ 2022, 22:40 

Oχι 

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

16 Φεβ 2022, 22:50 

Μία τόσο μεγάλη βιομηχανική εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε τόσο μικρό τόπο  

•Θα επικυριαρχούσε σε όλη τη Σκύρο και θα την επισκίασε 

•Θα κατέστρεφε την φυσική ομορφιά του τοπίου 

•Θα ανέκοψε την ανάπτυξη του νησιού 

•Θα επηρέαζε αρνητικά το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τον τουρισμό, την κτηνοτροφία, τη 

μελισσοκομία και γενικά την οικονομία και την κοινωνική δομή της Σκύρου.  

Η αντίσταση των Σκυριανών και των φίλων της Σκύρου είναι μονόδρομος. 

Είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε τον τόπο μας και αποφασισμένοι να το κάνουμε. 

Μηλιατζόγλου Σοφία  

16 Φεβ 2022, 22:51 

Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό το έγκλημα.  

Floyd George  

16 Φεβ 2022, 23:05 

Καταστροφή για το περιβάλλον και για εμάς τους ίδιους... απαράδεκτο σε βαθμό 

κακουργήματος... πρέπει να φύγει οπωσδήποτε αυτή η κυβέρνηση... 

Βολιώτης Μανώλης  

16 Φεβ 2022, 23:11 

Πώς γίνεται να καταστρέφει κάποιος το φυσικό τοπίο και να λέει ότι κάνει έργο φιλικό στο 

περιβάλλον; Με σιδερένια κουφάρια που θα παραμείνουν για πάντα εκεί. 

 

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυπριανιδη-αναστασία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαλαματινησ-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μηλιατζόγλου-σοφία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#floyd-george
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βολιώτης-μανώλης


Φτούλης Ιωάννης  

16 Φεβ 2022, 23:13 

  

Όταν σε πολλές πόλεις  της Ευρώπης, εάν θέλουμε να λεγόμαστε και εμείς  ευρωπαίοι,  για 

την ανέγερση σχολείου ή νοσοκομείου, η απόφαση παίρνεται από την  τοπική κοινωνία, 

υποδεικνύοντας ακόμα και το καταλληλότερο σημείο ανέγερσης μετά από ψηφοφορία, στην 

προκειμένη περίπτωση, ιερατείο, πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα αδιαφορούν πλήρως 

για την γνώμη των πολιτών της Σκύρου και προσπαθούν να περάσουν το καταστροφικό 

Βιομηχανικό Αιολικό Πάρκο σαν    επένδυση εθνικής στρατηγικής σημασίας. 

 Εκφράζω την κάθετη διαφωνία μου για ένα τόσο δυσανάλογο  έργο για το νησί στο νότιο 

μέρος της Σκύρου, περιοχή Natura που παρά τις αντιδράσεις εδώ και είκοσι χρόνια  της 

τοπικής κοινωνίας και την απόφαση 1690/2020  του Συμβουλίου  της Επικρατείας(Τμήμα 

Ε΄), ιερατείο και επιχειρηματικά συμφέροντα, με τον μανδύα  της πράσινης ενέργειας, θέλουν 

να ερημοποιήσουν το μισό νησί και να εξαφανίσουν κάθε ίχνος ζωής. 

Είμαστε υπέρ της καθαρής ενέργειας,  αιολικής και ηλιακής, σαν ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας που τόσο απλόχερα μας παρέχει η φύση, αρκεί η ανάπτυξή τους να γίνεται με 

σεβασμό στο περιβάλλον και με μικρές παρεμβάσεις που θα αναλογούν στις ανάγκες κάθε 

τόπου.   

ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

16 Φεβ 2022, 23:15 

Όχι στην αιολική βιομηχανοποίηση της Σκύρου, όχι στην καταστροφή του βουνού που είναι 

περιοχή Natura. Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος θα είναι μη αναστρέψιμη. 

Σεβασμό στο περιβάλλον και στην τοπική κοινωνία που έχουν ταχθεί κατά του έργου και 

χρόνια τώρα φωνάζουμε ΟΧΙ σε αυτή την καταστροφή. 

  

Σουλάνδρου Σαβίνα  

16 Φεβ 2022, 23:18 

Όλες οι φωνές των κατοίκων ενάντια στην τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στην Σκύρο 

πρέπει να ακουστούν. Ο τόπος διαμονής, αποτελεί για τους κατοίκους του νησιού ένα μεγάλο 

κομμάτι της ταυτότητας και της κοινωνίας τους. Έχουν μια εικόνα του χώρου τους κι 

αισθάνονται ότι αυτή απειλείται από τις ανεμογεννήτριες. Γιατί τέτοια βιασύνη να 

τοποθετηθούν αυτά τα τέρατά; Άφαντα τα θετικά αποτελέσματα αυτού του σχεδίου οπότε 

πάρα πολλά τα αρνητικά. 

Καταστρέφεται το δάσος από διαμορφώσεις και διανοίξεις δρόμων. Αυτοί που επιζητούν την 

ηρεμία της φύσης και της υπαίθρου, παύουν να επισκέπτονται περιοχές με ανεμογεννήτριες 

εξαιτίας της οπτικής και ηχητικής ρύπανσης. Αυτό το διαπιστώνει όποιος προσπαθήσει να 

ζήσει έστω και μια μέρα σε περιοχή δίπλα σε ανεμογεννήτριες. Οπτικά μια ανεμογεννήτρια 

διακρίνεται από απόσταση 40 χιλιομέτρων μιας και το ύψος της ξεκινά από 65 μέτρα και 

μπορεί να φτάσει έως και τα 105 μέτρα. Το συνολικό βάρος της κάθε ανεμογεννήτριας είναι 

ανάλογο με το μέγεθός της και ξεκινάει από 223 τόνους, 264 τόνους, 313 τόνους και φτάνει 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτούλης-ιωάννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μακρη-αναστασια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σουλάνδρου-σαβίνα


στους 383 τόνους. Κάθε ανεμογεννήτρια χρειάζεται 100 τ.μ. τσιμέντο και σε βάθος 

τουλάχιστον 3 μέτρων και για κάθε πυλώνα χρειάζεται να πέσουν 500 περίπου κυβικά μέτρα 

μπετόν. Ακόμα και αν τοποθετηθούν 25.000 ανεμογεννήτριες οι ρύποι σε διοξείδιο του 

άνθρακα και διοξείδιο του θείου θα παραμείνουν κατά 99,93%. Η τιμή του ρεύματος που 

παράγεται από την αιολική ενέργεια, και που φτάνει στο τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον 

καταναλωτή, όχι μόνο δεν είναι μειωμένη, αλλά αυξάνεται από 130% έως 400%, σε σχέση με 

τις τιμές της συμβατικής ενέργειας. Το ζωικό βασίλειο θα υποφέρει. (Οι ανεμογεννήτριες μόνο 

στην περιοχή της Καλιφόρνιας σκοτώνουν κατά μέσο όρο 200-300 γεράκια, και 40-60 

χρυσαετούς ετησίως, ενώ έχει εκτιμηθεί ότι 7.000 αποδημητικά πουλιά το χρόνο σκοτώνονται 

από αιολικούς στροβιλοκινητήρες στη νότια Καλιφόρνια). 

Συγκεκριμένα για το όρος Κόχυλας της Σκύρου, βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού και το 

μεγαλύτερο μέρος του, έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 (αλλά από 

ότι φαίνεται, ποιος δίνει σημασία). Τα τερατουργήματα αυτά θα είναι ορατά από πολλά σημεία 

του νησιού, μπορεί ακόμη και από την Εύβοια. Θα επισκιάσει όλο το νησί. Αυτή η ήπια και 

όμορφη περιοχή ανατρέπεται. Η αισθητική του σκυριανού τοπίου καταστρέφεται. Στην 

περιοχή του Κόχυλα αποτελείται ο φυσικός βιότοπος του Σκυριανού αλόγου, η οποία αυτή 

σπάνια φυλή, απειλείται με εκφυλισμό. Φιλοξενεί επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό του 

Μαυροπετρίτη παγκοσμίως και έχει τεκμηριωθεί η αναπαραγωγή του Σμυρνοτσίχλονου, 

σπάνιο για την Ελλάδα. Υπάρχει εκεί ένα από τα ελάχιστα ενδημικά είδη ερπετών του Αιγαίου, 

τη σποραδόσαυρα. 6 είδη σπανίων και απειλούμενων φυτών έχουν τις ρίζες τους στον βουνό 

του Κόχυλα. Ιδιαίτεροι τύποι βλάστησης υπάρχουν, όπως οι αμιγείς δενδρώδεις συστάδες με 

σφενδάμια. Αυτοί οι αιολικοί σταθμοί καταλαμβάνουν ολόκληρη την νότια Σκύρο. Είναι 

απαράδεκτη η προσπάθεια εγκατάστασης αυτού του τεράστιου βιομηχανικού έργου καθώς 

γνωρίζουμε όλοι την οικολογική σημασία της περιοχής. 

Πετρου Νικολαος  

16 Φεβ 2022, 23:22 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ  

Βουρλιώτη Κατερίνα Βουρλιώτη  

16 Φεβ 2022, 23:25 

Απαράδεκτο να καταστρέφονται περιοχές natura 

Θεργιακη Ελενη  

16 Φεβ 2022, 23:28 

ΟΧΙ στην καταστροφη του ενος υπεροχου τοπου! 

Θάνου Καλλιόπη  

16 Φεβ 2022, 23:29 

Δεν πρέπει να προχωρήσει αυτό το έργο! 

Μπαλιουσκα Μαρια  

16 Φεβ 2022, 23:32 

ΟΧΙ άλλες ανεμογεννήτριες στα βουνά μας! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πετρου-νικολαος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βουρλιώτη-κατερίνα-βουρλιώτη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θεργιακη-ελενη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θάνου-καλλιόπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλιουσκα-μαρια


ΟΧΙ ανεμογεννήτριες στη Σκύρο! 

ΟΧΙ άλλη καταστροφή της φύσης! 

Scherzer Kerstin  

16 Φεβ 2022, 23:35 

Windfarms reduce landscape value, kill birds and compromise wildlife habitats. The 

people from Skyros love their little island, please respect that! 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

16 Φεβ 2022, 23:44 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

Αλεξάνδρου Μαρία  

16 Φεβ 2022, 23:49 

Απαράδεκτο και θλιβερό.. Θα έπρεπε να είναι αποτρεπτικό ό,τι καταστρέφει τη χλωρίδα και 

την πανίδα ενός τόπου..πόσο μάλλον ενός μικρού νησιού με φυσική ομορφιά και λίγες 

ανθρώπινες παρεμβάσεις. Σταματήστε να καταστρέφετε ό,τι έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα 

από τη φύση μας .. Μακάρι να ακουστούν οι φωνές του κόσμου και να σταματήσει αυτή η 

καταστροφή.. Μην αγγίζετε το νησί μας .. 

URQUIA ERIK  

16 Φεβ 2022, 23:51 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#scherzer-kerstin
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τριανταφυλλιδη-κατερινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλεξάνδρου-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#urquia-erik


δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

16 Φεβ 2022, 23:51 

Δεν θα περάσει.  

ΔΕΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑ  

16 Φεβ 2022, 23:58 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

17 Φεβ 2022, 00:02 

Αποσπάσματα απο το κείμενο της σύνοψης: 

χωροθετούνται εντός της περιοχής GR2420006 

«Σκύρος: Όρος Κόχυλας», η οποία έχει συμπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο του 

Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών ΝΑTURΑ 2000 

Τμήμα της υποθαλάσσιας διασύνδεσης με την Εύβοια, βρίσκεται εντός της προστατευόμενη 

περιοχής με κωδικό GR2420009 (ΖΕΠ)  

Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Συμπέρασμα: για να δημιουργήσουμε αειφόρο αναπτυξη με ανανεώσημες πηγές ενεργείας με 

απότερο σκοπό να προστατευσουμε το περιβάλλον, τοποθετούμε ,εντός προστατευόμενων 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαργετησ-δημητριοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δεδε-ηρακλεια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσανακασ-αλεξανδροσ


περιοχών για την πανίδα και τη χλωρίδας τους,εγκαταστάσεις που αλλοιώνουν το ευρυτερο 

τοπίο, κατασκευασμένες απο μη ανακυκλωσιμα υλικά και με μικρό χρόνο ζωής και που στο 

τέλος δεν παράγουν την απαιτούμενη ενέργεια.Με λίγα λόγια καταστρέφουμε το 

περιβάλλον για να το προστατευσουμε. Οσο για την ενεργειακη ανεξαρτησία της Σκύρου, 

έχουμε την εμπειρία απο τη χαλκιδική και την υπόποιπη ευβοια για το τελικό όφελος τετοιων 

FAST TRACK επενδύσεων στους ντόπιους πλυθησμούς.ΚΑΝΕΝΑ. Για αλλη μια φορά στο 

φυσικό περιβάλλον θυσιάζεται στο βωμο των επιδοτήσεων και των επενδύσεων. 

ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

17 Φεβ 2022, 00:03 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

Παγουρα Αγγελική  

17 Φεβ 2022, 00:06 

Απαράδεκτο έργο, καταστροφικό για την πανίδα και την χλωρίδα σε μια περιοχή που έχει 

χαρακτηριστεί ως προστατευομενη. Διαφωνώ κατηγορηματικά με αυτό! 

ΚΑΛΙΚΡΙ ΣΚΥΡΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

17 Φεβ 2022, 00:09 

Τα μέλη του συλλόγου μας λέμε ΟΧΙ στην υποβάθμιση και καταστροφή της περιοχής μας με 

το τερατώδες έργο που προσπαθείτε να τοποθετήσετε  στα σπλάχνα του βουνού μας. 

Απαιτούμε το σεβασμό στη βούληση των κατοίκων της περιοχής μας αλλά και ολόκληρου του 

νησιου 

Μπερλής Θεμιστοκλής  

17 Φεβ 2022, 00:09 

Σκοπεύετε ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΜΙΣΟ ΝΗΣΙ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΒΑΠΤΙΖΕΤΕ ΠΑΡΚΑ!Δεν σας καίγεται καρφί για το περιβάλλον που 

θα καταστρέψετε παρά μόνο οι business ολίγων εκλεκτών.Υποκριτικά μιλάτε κατά τα άλλα 

για πράσινη ενέργεια και πράσινα άλογα! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λουλακακησ-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παγουρα-αγγελική
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλικρι-σκυρου-εξωραιστικοσ-συλλογοσ
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Weber Christina  

17 Φεβ 2022, 00:10 

Και μονο απο το γεγονος οτι οι ανεμογεννητριες προκειται να εγκατασταθουν σε 

προστετευομενη περιοχη NATURA 2000 θα επρεπε να εχει σταματησει το εργο εξαρχης. Δεν 

θα επρεπε να συζηταται καν, οχι να ειναι στα προθυρα να πραγματοποιηθει. Ειναι απαραδεκτο 

να βιαζεται η φυση με τετοιο τροπο μονο και μονο για οικονομικα συμφεροντα. Ειμαστε 

ξεκαθαρα εναντια! Σταματηστε εστω και τωρα! 

MAVRIKIS Dimitris  

17 Φεβ 2022, 00:15 

Καταστροφή μιας περιοχής natura στο βωμο του χρήματος!! Καμια πραγματικη ευαισθησία 

για το περιβάλλον!!  

Μωραιτης Ασημενος  

17 Φεβ 2022, 00:23 

ΟΧΙ στην καταστροφή του τόπου μας στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης. Ελεύθερα βουνά 

χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις  

Μανωλιος Μάριος  

17 Φεβ 2022, 00:23 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει εκφράσει τις έντονες  αντιρρήσεις της. 

Η Greenpeace συμφωνεί με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά αλλά «με σωστούς 

όρους και με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας,  

Είναι λανθασμένη η επιλογή πολύ μεγάλων ανεμογεννητριών και η χωροθέτησή τους σε 

περιοχές Natura. 

Μικρό το όφελος, μεγάλη η καταστροφή. 

Λυπάμαι πολύ που το κουβεντιαζουμε κιόλας.? 

   

Μουστάκη Σαραντία  

17 Φεβ 2022, 00:31 

Διαφωνώ με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στη συγκεκριμένη περιοχή.  

LANGARI ARISTEA  

17 Φεβ 2022, 00:42 

Όχι άλλη καταστροφικη εκμεταλλευση του περιβάλλοντος.  
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Μπερλή Γεωργία  

17 Φεβ 2022, 00:44 

Αποτρεψτε το!!! Θα καστρεψουν ενα παραδεισο απο φυσικη ομορφια ,οικολογικη και 

πολιτισμικη αξια μετατρεποντας τον σε εργοταξιο και νεκρωνοντας τον, και η βλαβη θα ειναι 

μη αναστρεψιμη !! 

ΡΑ'Ι'ΚΟΥ ΑΘΗΝΑ  

17 Φεβ 2022, 01:01 

Ένα ηχηρό "ΟΧΙ" στην εν λόγω ΕΠΕΝΔΥΣΗ που θα σημάνει την καταστροφή του 

Περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, την αλλοίωση της Ταυτότητας του όμορφου Νησιού 

μας... 

Θεοδώρου Όλγα  

17 Φεβ 2022, 01:06 

Οι περιβαλλοντικες επιπτώσεις θα είναι τεράστιες σε μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί 

προστατευμενα (περιοχή Natura).  

Eliza Gelissen-Xanthouli  

17 Φεβ 2022, 01:08 

1. Δεν είναι μόνο  καταστροφικές, 

- αφού καταστρέφουν το περιβάλλον 

- αφού καταστρέφουν την οικονιμια της Σκύρου, κτηνοτροφία, τουρισμό 

- αφού έτσι αναγκάζουν τους κατοίκους να φύγουν από το νησι 

2. Είναι και αχρηστες 

αφου η απόδοση τους μπορεί να φτάσει παρά πολύ χαμηλά σε περίοδο άπνοιας, μπορεί να 

δημιουργήσουν αστάθεια στ δίκτυο 

Ειμαι κάθετα αντίθετη στην καταστροφική κατασκευή. 

Γουβαΐλης Χρήστος - ΑΠΣδρομέωνΕύβοιας  

17 Φεβ 2022, 01:11 

Σαν σύλλογος Δρομέων Ευβοίας λέμε ΟΧΙ στην αιολική βιομηχανοποίηση της Σκύρου και 

στην χωροθέτηση τους σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

Στόχος για το μέλλον είναι ο εναλλακτικός και ποιοτικός τουρισμός και ΟΧΙ η αιολική 

βιομηχανία θέλουμε τα μέλη μας οι δρομείς μας να επισκέπτονται τα μονοπάτια του νησιού 

και να χαίρονται την φύση και ησυχία του βουνού μαζί με τους ανθρώπους του νησιού.  
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Graf Oliver  

17 Φεβ 2022, 01:11 

Please respect nature and the people who live on the island!! 

Skyros is a unique place with old traditions and a big Natura 2000 nature conservation area. 

Building 60 wind power plants in this area will destroy the natural beauty of the landscape and 

by that it will also impair tourism.  

A project like this should be coordinated with the local circumstances and needs. Renewable 

energy is certainly important, but for an island like Skyros the number of windmills planned is 

simply too large. 

Παρέντη Σοφία  

17 Φεβ 2022, 01:26 

Απαράδεκτο,καταστροφικό,ιερόσυλο!Τραυματική παρέμβαση στη Φύση! 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

17 Φεβ 2022, 01:29 

Μετά από τους τόσους αγώνες της τοπικής κοινωνίας αλλά και την δικαίωσή της από το ΣτΕ 

πριν από δύο χρόνια σχετικά με την απαγόρευση δημιουργίας αιολικού πάρκου στο όρος 

"Κόχυλας" , είναι ντροπή να επανέρχεται εκ νέου το θεμα και μάλιστα υπό τον μανδύα της 

"στρατηγικής επένδυσης" , προκειμένου να εξασφαλιστούν διαδικασίες fast track και φυσικά 

με αυτόν τον τρόπο να στενέψουν και τα περιθώρια για οποιαδήποτε περαιτέρω αντίδραση της 

κοινωνίας της Σκύρου ενάντια στη δημιουργία ενός έργου που όχι μόνο θα "μουτζουρώσει" το 

παρθένο φυσικό τοπίο εκείνης της μεριάς του νησιού , όχι μόνο θα διαταράξει την οικολογική 

ακεραιότητα του τόπου και θα θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε μορφή ζωής (πχ γεραπετρίτης) 

στον Κόχυλα, αλλά θα μας μείνει και "κληρονομιά" σαν ένας σκουπιδότοπος να έχουμε να 

καμαρώνουμε σε λίγα χρόνια από τώρα. 

Αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό το εγχείρημα δεν θα έχει συνέχεια διότι η ντόπια κοινωνία θα 

καταφερει, με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο, να αντισταθεί ακόμα μια φορά και να μην 

επιτρέψει την ανέγερση ενός τέτοιου τερατουργήματος. 

Αλεξάκου Νίκη  

17 Φεβ 2022, 01:32 

Με ποια διεστραμμένη λογική θεωρείται πράσινη ανάπτυξη η τσιμεντοποίηση 

προστατευόμενης περιοχής natura; 

Πώς θεωρείται οικολογικό ένα έργο στο οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των 

ανεμογεννητριών μετά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας τους; 

Έχει επιβεβαιωθεί ότι η περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλείται με την εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών είναι μεγάλη και με μη αναστρέψιμες συνέπειες. Ακόμη και περιβαλλοντικές 

οργανώσεις που στηρίζουν τις ΑΠΕ παραδέχονται ότι τέτοια έργα πρέπει να γίνονται με 

συγκεκριμένο σχεδιασμό και μέτρο. Εδώ βλέπουμε ένα σχεδιασμό χωρίς οικολογικό 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#graf-oliver
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παρέντη-σοφία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αντωνοπουλοσ-βασιλειοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλεξάκου-νίκη


προσανατολισμό, με μόνο στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκμετάλλευση μιας 

προστατευμένης (;) περιοχής. Είναι απαράδεκτο. 

 Ενδεικτικά παραθέτω: 

https://www.energy.gov/eere/wind/environmental-impacts-and-siting-wind-projects 

https://scitechdaily.com/wind-farms-cause-more-environmental-impact-than-previously-

thought/ 

Μαστρογιάννη Μαρια  

17 Φεβ 2022, 01:32 

Σε ένα τόσης μεγάλης έκτασης έργο θα έπρεπε να ισχύουν νόμοι που να συμπεριλαμβάνουν 

τις απόψεις αυτών που επηρεάζουν. Στην προκειμένη περίπτωση τους κατοίκους, τους 

επισκέπτες, τους συλλόγους που εκπροσωπούν την χλωρίδα κ την πανίδα του τόπου, την 

οικουμένη όλη. Ακούστε τι λένε. Είναι η φωνή της συνείδησης. 

Σε ένα τόσης μεγάλης έκτασης έργο θα έπρεπε να ισχύουν νόμοι που να συμπεριλαμβάνουν 

τις απόψεις αυτών που επηρεάζουν. Στην προκειμένη περίπτωση τους κατοίκους, τους 

επισκέπτες, τους συλλόγους που εκπροσωπούν την χλωρίδα κ την πανίδα του τόπου, την 

οικουμένη όλη. Ακούστε τι λένε. Είναι η φωνή της συνείδησης. 

Σεντος Συμων  

17 Φεβ 2022, 01:38 

Διαφωνώ ριζικά με την εγκατάσταση υπέρ μεγεθών αιολικών σταθμών που δεν αποσκοπούν 

στην ενεργειακή κάλυψη της Σκύρου αλλά στην κερδοφορία απληστων ιδιωτών,σε ένα τόπο 

ήδη επιβαρυμένο( στρατικοποιημενο)εδώ και χρόνια σαν  νατοϊκή βάση,ποσό μάλλον σε μια 

προστατευμένη περιοχη(natura)πολυ σημαντική για την προστασία και επιβίωση 

απειλούμενων με εξαφάνιση ειδων(Σκυριανό αλογάκι,μαυροπετριτης κτλ) 

Πρόκειται για μια βίαιη,επαχθής πρόθεση εισβολής και καταπάτησης (η τοπικη κοινωνια έχει 

δωσει και έχει κερδίσει αγωνες για να αποτρέψει την υλοποίηση του)που θα επιφέρει 

υποβάθμιση του φυσικού κάλλους και του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων τηs Σκύρου. 

Στην χώρα μας ,υπάρχουν εκατοντάδες βραχονησίδες ,ακατοίκητα νησιά που θα μπορούσατε 

να πραγματώσετε τα σχέδια σας, που και πάλι αμφιβάλω αν θα ωφελούσαν την χώρα και τον 

λαό της,πέρα απο τις τσέπες των αδηφάγων επενδυτών... 

Ως εδώ και μη παρέκει. 

  

 

 

 

https://www.energy.gov/eere/wind/environmental-impacts-and-siting-wind-projects
https://scitechdaily.com/wind-farms-cause-more-environmental-impact-than-previously-thought/
https://scitechdaily.com/wind-farms-cause-more-environmental-impact-than-previously-thought/
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαστρογιάννη-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σεντος-συμων


   

Σακκά Κατερίνα  

17 Φεβ 2022, 01:41 

Τοσο ο τρόπος αδειοδότησης, όσο και η άναρχη και ευκαιρειακη χωροθέτηση  εγκατάστασης 

ανεμογεννητριών στο σύνολο της χώρας αλλα και ιδιαίτερα στη Σκύρο θα έπρεπε να βρίσκει 

αντίθετο κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Το εν λόγω έργο, το οποίο είναι φαραωνικων 

διαστάσεων,  αφενος παραβιάζει κατάφωρα την  εθνική και κοινοτική νομοθεσία, αφετέρου 

παραβιάζει τη φέρουσα ικανότητα του νησιού. Η τυχόν υλοποίηση του θα   συντελεσει στην 

ολοκληρωτική και μη αναστρέψιμη καταστροφή  ενος μοναδικου οικοσυστηματος, το οποίο 

θα έχει τεράστιες κοινωνικοοικονομικές επιπτωσεις στη ζωή των κατοίκων. Η Σκύρος 

αποτελεί ένα νησί πρότυπο γιατί κατάφερε στο πέρασμα των δεκαετιών να διατηρήσει 

αναλλοίωτο το χαρακτήρα της και αυτό, η επίσημη πολιτεία,  οφείλει και να το σεβαστει και 

να το προστατευσει 

Θεοδωροπούλου Ανθή  

17 Φεβ 2022, 01:50 

ΟΧΙ στην βιομηχανοποίηση του νησιου . Δεν συνάδει με τον χαρακτηρισμό του ως Νatura! 

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος  

17 Φεβ 2022, 02:12 

Δεν θέλω να χαλάσει η μοναδικότητα της Σκύρου και συμφωνώ με την άποψη του Κυριακου 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ! 

  

Σουφλέρης Δημήτριος Δούκας  

17 Φεβ 2022, 02:15 

Όταν τον Οκτώβριο του 2020 1 είχα την τιμή να μιλήσω 2, μετά από πρόσκληση φίλων 

Σκυριανών, στο Αμφιθέατρο "Μιλτιάδης Έβερτ" (Τεχνόπολη), στην εκδήλωση με τίτλο 

ΣΚΥΡΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ, έδειξα στην αρχή της παρουσίασής μου κάποια 

υπόσκαφα εκκλησάκια από αυτά τα τόσο χαρακτηριστικά του σκυριανού τοπίου και 

πολιτισμού. 

Κάποια από αυτά είναι από αιώνες ριζωμένα στα σπλάχνα του Κόχυλα, που τώρα κόντρα σε 

κάθε πολιτισμική αξία, σε καθεστώτα πανευρωπαϊκής νομικής προστασίας (Natura 2000, 

GR2420006), στην γειτνίαση με Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ AT2011032, 

κυρίως AT5011062, AT5011061), στις σημαντικές για τα πουλιά περιοχές (GR 114, GR 115), 

στις περιοχές Corine (Ανατολική πλευρά Κόχυλα, A00040063), κόντρα σε όλα αυτά 

προγραμματίζεται για ακραία βιομηχανοποίηση και εκμετάλλευση στο όνομα μιας δήθεν 

ανάπτυξης και μιας αμφιβόλου σωτηρίας του πλανήτη από έναν θεωρητικό κίνδυνο. 

Όλη αυτή η παραφροσύνη του ψεύδους, η ασεβής προς την τοπική κοινωνία και τον Αιγαιακό 

πολιτισμό, γίνεται κατά παράβασιν του Συντάγματος, α. 24 που για το καθολικό, απόλυτο, 

ατομικό δικαίωμα στο περιβάλλον προβλέπει ότι: “Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός” και απαιτεί από 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σακκά-κατερίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θεοδωροπούλου-ανθή
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαδοπουλοσ-γεώργιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σουφλέρης-δημήτριος-δούκας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sdfootnote1sym
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sdfootnote2sym
http://votaniki.gr/prostasia/diktio-natura-2000/skyros-oros-kochylas-gr2420006/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/?category=1
http://www.ornithologiki.gr/el/oi-draseis-mas/diatirisi-erevna/simantikes-perioxes-gia-ta-poulia-tis-elladas
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/?category=4


το κράτος να λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας (Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των 

Ελλήνων, Φ.Ε.Κ. 187/Α’/28.11.2019). 

Ας μην ξεχνούμε την αξία του τοπίου, προστατευόμενη από το ν. 3827/25.02.2010 «Κύρωση 

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου». Αυτό που ο χρόνος, η φύση και τα ανθρώπινα χέρια έχουν 

κτίσει μέσα στους αιώνες, αποτελεί αγαθό, πανανθρώπινης αξίας, αντικείμενο στοχασμών 

ποιητών και καλλιτεχνών (ειρωνικά για την χώρα μας εκμεταλλεύσιμο πλουτοπαραγωγικό 

πόρο για την τουριστική βιομηχανία). 

Ελλάδα, Αιγαίο, Αρχιπέλαγος, Σκύρος είναι οι ρίζες μας και οι ορίζοντές μας. Είναι η 

Πατρίδα μας.  

Αντιγράφω από φίλο, τον Μ.Χ. (και οι δύο μας προερχόμαστε από πολύπαθα από την Αιολική 

λαίλαπα νησιά της Ελλάδας, την Κρήτη και την Εύβοια): 

“Αλλάζει άραγε η έννοια της λέξης "Πατρίδα" ανάλογα με το χρόνο... Πατρίδα για μένα είναι: 

Ο Ψηλορείτης, το Όρος Κόχυλας, οι οροσειρές της Ελλάδας, τα πρώτα ακούσματα από τα 

δημοτικά μας τραγούδια... τα ριζίτικα τραγούδια. Τα πανηγύρια του Αγίου Αρτεμίου,και της 

Παναγίας Ολυμπιανής μέσα στην αρμονία της φύσης...  Ας πούμε ΟΧΙ στους τεχνοκράτες που 

σκοπό έχουν τη βιομηχανοποίηση και το κέρδος... Ας θυμηθούμε τους ποιητές, τους 

λαογράφους, τους ζωγράφους, τους φιλέλληνες περιπατητές που αγάπησαν την Ελλάδα με τις 

ομορφιές της... Ας αφήσουμε τη φύση να ζήσει όπως εκείνη θέλει... 

Ας αφήσουμε το βουνό του Κόχυλα να ζει αρμονικά και μη φυτεύετε στα σπλάχνα του τα 

σιδερένια τερατουργήματα…” 

Πολλά μπορεί να ειπωθούν, τεχνικά, οικονομικά, ενεργειακά ή νομικά για αυτό τον πόλεμο 

της βιομηχανίας των ΑΠΕ κατά της χώρας. Οι έχοντες πολύχρονη και πολυεπίπεδη 

ενασχόληση με το θέμα γνωρίζουμε. 

Προτιμώ όμως να θυμίσω πως, ο Τσαρούχης έλεγε στην δεκαετία του 60 ότι τα γκρεμίσματα 

ήτανε τόσο συχνά, που δεν πρόφταινε όχι να τα σχεδιάσεις πριν εξαφανιστούν, αλλά ούτε καν 

να τα φωτογραφίσεις... 

Τηρουμένων των αναλογιών στις μέρες μας αυτό συμβαίνει με τους ιερούς τόπους του 

ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος: κορυφές βουνών, νησιά, θάλασσες... ”. 

Καλώ ως νησιώτης, πολίτης και άνθρωπος, κάθε σκεπτόμενο, ενσυνείδητο Έλληνα να πει 

ΟΧΙ στην καταστροφή της Σκύρου και κάθε άλλου τόπου της χώρας μας, να πει ΟΧΙ στη 

περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος.  

Δημήτριος Δούκας Σουφλέρης 

Δικηγόρος 

ΕΚΠΑ Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Περιβάλλον 

Imperial College Clean Power Professional Certificate  

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf


1 Η εκδήλωση εν συντομία): 

https://eteriaperivallontoskimis.blogspot.com/2020/12/3102020.html,  εκτενέστερα: 

https://eteriaperivallontoskimis.blogspot.com/2020/12/blog-post_6.html 

2 Μέρος της ομιλίας: https://eteriaperivallontoskimis.blogspot.com/2021/01/19-2020-

httpswww.html 

Zoannou Anna  

17 Φεβ 2022, 02:41 

Αντιτίθεμαι στο έργο για μία πληθώρα λόγων, μεταξύ των οποίων η υπερβολικά μεγάλη για 

το νησί -όχι μόνο σε αριθμό, αλλά και σε διαστάσεις- εγκατάσταση ανεμογεννητριών, η 

εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής NATURA, η οπτική όχληση από σχεδόν 

όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού, και οι καταστροφικές επιπτώσεις που 

θα έχει στην χλωρίδα, πανίδα και ορνιθοπανίδα της περιοχής. 

ΓΚΟΛΕΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

17 Φεβ 2022, 02:50 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ 

ΒΟΥΝΟ ΤΗς ΣΚΥΡΟΥ!!!!! 

Κορφιτης Δημήτρης  

17 Φεβ 2022, 02:50 

Όχι στις ανεμογεννήτριες ναι στην φύση. Η φύση εκδικείται. Αρνητικά και αυστηρά όχι στα 

αιολικά πάρκα...... 

Τσώλη Μάρω  

17 Φεβ 2022, 03:07 

The gigantic windmill park is a project designed but still not executed in Skyros island over 

the last 17 years. 

It has a long history of debates and disagreements mostly from the part of the inhabitants, 

during which they have clearly shown resistance to the plans of every past government, the 

church and some well known investors, the cooperation of the last three(3) would make this 

project happen in this small Greek island. 

Unfortunately one thing that those who design prodigious projects like the one mentioned do 

not comprehend, is that it is not possible to sacrifice an island destined to be the birthplace of 

rare species of flora and fauna for hundreds of years, a lot before those 'experts' came to life. 

There is a reason that the mount Kochylas-Natura 2000(GR2420006) remained as it remained 

all these years. Untouched.  

My point here is that those two paths, on the one hand the so called  "Green Energy and 

Sustainability" and on the other hand this project - for which I fail to find the right attributive 

no matter how i try - will never meet each other, for the simple reason that they are entirely 

incompatible. Actually what those investors / government, 'holy churches' or whoever is 

involved with this will manage to do by putting into action this absurd and unhealthy in all 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sdfootnote1anc
https://eteriaperivallontoskimis.blogspot.com/2020/12/3102020.html
https://eteriaperivallontoskimis.blogspot.com/2020/12/blog-post_6.html
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sdfootnote2anc
https://eteriaperivallontoskimis.blogspot.com/2021/01/19-2020-httpswww.html
https://eteriaperivallontoskimis.blogspot.com/2021/01/19-2020-httpswww.html
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#zoannou-anna
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκολεμα-βασιλικη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κορφιτης-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσώλη-μάρω


aspects plan, is to bring more and more people together on the opposite side. Real people whose 

future depends on the prosperity of the small, untouched paradise and who are ready to answer 

back when their pearl is being touched brutally and unconsciously, without the slightest 

consent. 

The last years and even more the last months hopefully have taught the Greeks and not only, 

the significance of " being consent", in every sector of life.  So my final message to all those 

who decide without considering the other side would be something like..People scream "We 

don't want you. Neither you nor the extent of the ....project" . Don't ignore what is happening 

in front of your eyes. The consequences will hit on both sides. 

  

Χατζηκώστα Βαλασία  

17 Φεβ 2022, 05:41 

Διαφωνώ κάθετα. Να μη γίνει τέτοιου είδους επένδυση στο όμορφο νησί της Σκύρου. Ας μείνει 

πια κ κάτι "ανεκμετάλλευτο".  

Νικολάου Μαρία  

17 Φεβ 2022, 09:24 

Επιτέλους μια φορά ακούστε και τη γνώμη των ανθρώπων που μένουν στον τόπο αυτό. Δεν 

γίνετε να καταστρέφοντε τα πάντα στο βωμό του κέρδους. 

Howard Stella Howard  

17 Φεβ 2022, 10:39 

Please don't destroy the wildlife  

Δημητριου Κατερίνα Δημητριου  

17 Φεβ 2022, 10:45 

Όχι στις ανεμογεννητριες 

Αντωνιου Δημήτριος Φίλιππος  

17 Φεβ 2022, 10:49 

Ενάντια στην εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ καθώς καταστρέφει τεράστιο κομμάτι της χλωρίδας και 

της πανίδας του νησιού .! 

Γεωργίου Δημητριος  

17 Φεβ 2022, 11:05 

Σε περιοχη Natura, τοπο διελευσης μεταναστευτικων πτηνων, βιοτοπο, σε νησι του 

κεντρικού  Αιγαιου, ειναι απαράδεκτο να τοποθετηθουν ανεμογεννητριες. Καταστρεφεται το 

περιβαλλον και δεν πρόκειται να επανελθει ποτε στην φυσικη του κατάσταση. 

Το εργο αυτο και στο μεγεθος που το σχεδιάζετε, θα εχει επιπτωσεις στην τουριστικη αναπτυξη 

του νησιου, που με αυτο τον τροπο το καταδικαζετε για πάντα. Αξια προστασιας απο τετοιες 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζηκώστα-βαλασία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολάου-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#howard-stella-howard
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δημητριου-κατερίνα-δημητριου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αντωνιου-δημήτριος-φίλιππος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργίου-δημητριος


επεμβάσεις δεν ειναι μονο η Μυκονος.. Θα καταστρεψετε ενα μερος του παραδεισου της 

πατριδας μας 

Ζιωγας Χρήστος  

17 Φεβ 2022, 11:13 

Καμία ενέργεια που θα υποβαθμίσει τον τόπο μας  

ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

17 Φεβ 2022, 11:18 

Καταστρέφετε μια περιοχή με σπάνια χλωρίδα και πανίδα. Η οικονομική καταστροφή του 

νησιού θα είναι μεγαλύτερη.Θα υπάρξει φθίνουσα πορεία στό κομμάτι του τουρισμού, πολλές 

επιχειρήσεις θα κλείσουν και θα υπάρξει περαιτέρω φτωχοποιηση του πληθυσμού.Οι κάτοικοι 

δεν ερωτήθηκαν ποτέ αν επιθυμούν αυτή την αιολική επένδυση. 

Κορφιάτης Δημήτρης  

17 Φεβ 2022, 11:20 

Όχι στις ανεμογεννήτριες και στα αιολικά  

ΦΤΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  

17 Φεβ 2022, 11:23 

ΟΧΙ ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΟΥΝ ΕΝΑ ΝΗΣΗ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΜΕ ΣΤΟ 

ΠΟΣΟΣΤΌ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΕΊ  

ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  

17 Φεβ 2022, 11:26 

Λέμε ΟΧΙ στην βάναυση αλλοίωση του τόπου μας, ΟΧΙ  στην τσιμεντοποίηση του Κόχυλα , 

ΟΧΙ στην ανεπανόρθωτη 

εξαφάνιση του τοπίου, λέμε ΟΧΙ στην επερχόμενη καταστροφή από την 

εγκατάσταση του τόσου μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών!!! 

ΓΑΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

17 Φεβ 2022, 11:27 

Λέμε ΝΑΙ στην αιολικη ενέργεια για την ενεργειακή επάρκεια του νησιού μας . 

Λέμε ΟΧΙ στην αιολική βιομηχανοποίηση της Σκύρου και στην χωροθέτηση τους σε περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

Το έργο θα πρέπει να σεβαστεί το φυσικό κάλος του νησιού και να μην αλοιώσει τον 

χαρακτήρα του. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον του νησίου. 

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζιωγας-χρήστος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουκοβινου-ευαγγελια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κορφιάτης-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτουλησ-κωστασ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγγελετου-ιωαννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γαλαρησ-αλεξανδροσ


Αγγελοπουλου Ματινα  

17 Φεβ 2022, 11:27 

Απολυτη κακοποίηση της φύσης. Καταστροφη του φυσιξου περιβαλλοντος σε περιοχη natura. 

Απαραδεκτο.  

  

Φουρναρη Αγγελα  

17 Φεβ 2022, 11:28 

Εννοείται πως όχι δεν θέλουμε το νησί μας να μπει σε μια τέτοια διαδικασία και δεν υπάρχει 

λόγος να γίνει η Σκύρος ανήκει στον λαό της και είμαστε ενάντια σε αυτό το έκτρωμα που 

προσπαθεί να πραγματοποιήθει ....Μαζί με τα δικά μου όχι ειναι και τα όχι του άντρα μου 

Αριστοτέλη Μανώλη και του γιου μου Φιλίππου Πειδη .... 

ΓΚΑΤΖΩΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  

17 Φεβ 2022, 11:31 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ .. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

17 Φεβ 2022, 11:33 

Είναι απαράδεκτο να κάνετε αυτό σε ένα όμορφο νησί και να γινεί βιομηχανική ζώνη για ένα 

μη αποδοτικό σύστημα ηλεκτροδότησης. Κάψατε την Εύβοια και δεν σας έφτανε αυτό θα 

καταστρέψετε και την Σκύρο. Μπράβο σας. 

ΚΑΡΑΜΠΊΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

17 Φεβ 2022, 11:35 

Όχι σε ένα έργο που θα γίνει το νησί μας βιομηχανική ζώνη καταστρέφοντας την χλωρίδα και 

την πανίδα  

Μικέ Κωνσταντίνα  

17 Φεβ 2022, 11:52 

Ο αντίκτυπος τους στην φύση είναι μη αναστρέψιμος. Η φύση μέχρι τώρα ήταν ο Θεός μας 

από τον οποίον παίρναμε επιβίωση και ζωή. Είναι η άυλη κληρονομιά που αφήνει η κάθε γενιά 

στα παιδιά της πέρα από την μνήμη του ανθρώπου και η κληρονομιά που μας άφησαν οι 

παππούδες μας. ΟΧΙ ΛΟΙΠΟΝ!  

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

17 Φεβ 2022, 11:53 

Aυτά δεν είναι "έργα για να φάει ψωμί ο κόσμος", όπως λέει ο ανένδοτος υπουργός Ανάπτυξης, 

αλλά παράλογη και αντισυνταγματική καταστροφή του φυσικού πλούτου του τόπου, τον οποίο 

βλέπουν σαν οικόπεδο προς οικοδόμηση. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγγελοπουλου-ματινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φουρναρη-αγγελα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκατζωγιασ-αριστειδησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ανυφαντησ-γεωργιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπίνησ-δημητρησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μικέ-κωνσταντίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδακη-αλεξανδρα


Πρέπει να σταματήσουν, για χάρη των παιδιών μας, της χλωρίδας και της πανίδας, γιατί κανείς 

δεν μπορεί να ζήσει σε μια γη που καταστρέφεται. 

ΚΑΡΑΟΥΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ  

17 Φεβ 2022, 12:00 

ΟΧΙ! 

Παπαδακη Ελενη  

17 Φεβ 2022, 12:08 

Ειναι ενα πανεμορφο νησι με απειρη φυσικη ομορφια και νατουρα , ενα απο τα ελαχιστα μερη 

που κρατουν τις παραδοσιακες αξιες τους,και ηδη επιβαρυμενο απο τις στρατιωτικες βασεις!!! 

ΕπικΙνδυνο και ζημιογονο για τον τοπο αυτο το εργο!! Δεν ειναι ολα χρηματικο κερδος.Η 

ζημια θα ειναι ανυπολογιστη! Οχι και παλι Οχι! 

Ράλλη Πενυ  

17 Φεβ 2022, 12:20 

Απαράδεκτο!!!! 

Γεωργουσίδου Ζωή  

17 Φεβ 2022, 12:23 

Όχι, δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτήν την ενέργεια. Είναι οικολογική ζημία για τον τόπο μας, 

υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι όπου δεν βλάπτουν τη πανίδα.  

Λιάκος Κώστας  

17 Φεβ 2022, 12:25 

Απαράδεκτο να δέχονται άνθρωποι να καταστρέφεται το περιβάλλον για τα χρήματα 

Σάββα Άννα  

17 Φεβ 2022, 12:30 

Λεμε Οχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος!  Οχι στην καταστροφή της φυσικής ομορφιάς 

του νησιού!!! 

  

παπαδήμος γιώργος  

17 Φεβ 2022, 12:36 

οι ανεμογεννήτριες μέσα στη θάλασσα και όχι στα βουνά και τα νησιά 

Σκλαβου Ευγενία  

17 Φεβ 2022, 12:37 

Οχι 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραουλια-αντωνια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδακη-ελενη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ράλλη-πενυ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργουσίδου-ζωή
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λιάκος-κώστας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σάββα-άννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδήμος-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκλαβου-ευγενία


PIKIONIS DIMITRIS  

17 Φεβ 2022, 12:44 

Να μην προχωρήσει το έργο ειναι φαραωνικο σαν το λιμανι στο Αχιλλι , μην γινει το ιδιο 

λαθος ! Να προστατευτεί το βουνό και το οικοσύστημα του νησιού! 

ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

17 Φεβ 2022, 12:48 

Οι Α/Γ πρόκειται να εγκατασταθουν σε μερικως προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000! 

Για το υπολοιπο μερος που ζητειται δεν εχουν δωθει αδειες απο τους κατοικους του νησιου 

. Αυτο απο μονο του δειχνει πολλα πραγματα και παει αντιθετα με τα ιδεωδη και των κατοικων 

του νησιου και του Δημου Σκυρου.  Συντηρηση οπως παντα δεν θα υπαρχει ποσο μαλλον 

μελετη και υλοποιηση της απεγκαταστασης τους.   

Ειναι καταστροφικο και απανθρωπο να σκεφτομαστε το κερδος ως πρωτο μελλημα του 

ανθρωπου. Ειναι χρεος του ανθρωπου να παραδωσει στα παιδια του εναν κοσμο και ενα 

περιβαλλον καλυτερο απο αυτο παρελαβε.  Με περισσοτερα ζωα και φυτα . Το πρωτο μελλημα 

του ειναι η προσθεση και οχι η αφαιρεση. Ναι στην καθαρη ενεργεια , Οχι στην εκμεταλλευση 

και καταστροφη ανθρώπων , ζώων  και φυσικού κάλλους. Οχι στην παρακαμψη των κατοικων 

του νησιου και του Δημου Σκυρου.  

  

Γοζαδίνου Σταματία  

17 Φεβ 2022, 12:59 

Αφήστε τα βουνά ελεύθερα για να τα θαυμάσουν τα παιδιά μας. 

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗ ΕΦΡΟΣΥΝΗ  

17 Φεβ 2022, 13:04 

Είμαι αντίθετη με ένα τόσο μεγάλο έργο που θα κάνει το νότιο τμήμα του νησιού βιομηχανική 

ζώνη καταστεφοντας την σπάνια χλωρίδα και πανίδα  

Μπαρτζη Δέσποινα  

17 Φεβ 2022, 13:05 

Θα είναι περιβαλλοντολογικό έγκλημα η τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε αυτήν την 

περιοχή.Η διατάραξη του οικοσυστήματος στο βωμό του κέρδους πρέπει να αποφευχθεί. 

Αλεξανδρου Ερση  

17 Φεβ 2022, 13:19 

Είναι αδιανόητο να γίνουν τέτοιες εγκαταστάσεις στο νησί μας! 

ΤΣΙΟΛΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

17 Φεβ 2022, 13:22 

Είναι κρίμα να καταστρέφεται μια περιοχή που είναι βιότοπος και φυσική ομορφιά του νησιού 

στα πλαίσια της ανθρώπινης εξέλιξης ως προς το περιβάλλον. Ευτυχώς όμως καταφέραμε να 

αλλάξουμε τα πλαστικά καλαμάκια σε χάρτινα! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#pikionis-dimitris
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικου-χριστινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γοζαδίνου-σταματία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαλαματινη-εφροσυνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαρτζη-δέσποινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλεξανδρου-ερση
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσιολεκησ-χρηστοσ


Κουσιδης Σταύρος  

17 Φεβ 2022, 13:24 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί 

τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου.  

ΚΟΥΣΟΥΡΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

17 Φεβ 2022, 13:33 

ολα γινονται για πρωσωρινα κερδοι και μετα να μεινουν στο ελεος του καιρου και να 

βρωμιζουν τον τοπο  οπως ολα   

Πουλημένου Αναστασία  

17 Φεβ 2022, 13:38 

Καλο θα ήταν να γίνει εξαίρεση τοποθεσιών που χαρακτηρίζουν τον ελλαδικό χώρο ως προς 

την τουριστική ευμάρεια και την προώθηση πολιτιστικής κληρονομιάς, ηθών κι εθίμων. 

Παράλληλα να αξιολογείται η έκταση και η αντίστοιχη πληθυσμιακή κάλυψη του χώρου. Ένα 

νησί σαν τη Σκύρο οφείλει να παραμείνει παρθένο, να διαφυλαχθεί η χλωρίδα και η πανίδα , 

τόσο όσο και η πολιτιστική κληρονομιά.  

ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  

17 Φεβ 2022, 13:45 

Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Εύβοια είναι η απόδειξη για τις ανεπανόρθωτες 

περιβαλλοντικές βλάβες που θα προκαλέσει το έργο και στη Σκύρο μας. Επιπλέον δεν μπορεί 

να γίνει μια τόσο μεγάλη επένδυση στο Νησί που θα αλλάξει ριζικά την περιοχή στο "Όρος 

Κόχυλας", όταν δεν βρίσκει σύμφωνους τους κατοίκους του. 

ΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  

17 Φεβ 2022, 13:46 

Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Εύβοια είναι η απόδειξη για τις ανεπανόρθωτες 

περιβαλλοντικές βλάβες που θα προκαλέσει το έργο και στη Σκύρο μας. Επιπλέον δεν μπορεί 

να γίνει μια τόσο μεγάλη επένδυση στο Νησί που θα αλλάξει ριζικά την περιοχή στο "Όρος 

Κόχυλας", όταν δεν βρίσκει σύμφωνους τους κατοίκους του. 

ΜΠΛΥΓΙΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ  

17 Φεβ 2022, 13:48 

Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Εύβοια είναι η απόδειξη για τις ανεπανόρθωτες 

περιβαλλοντικές βλάβες που θα προκαλέσει το έργο και στη Σκύρο μας. Επιπλέον δεν μπορεί 

να γίνει μια τόσο μεγάλη επένδυση στο Νησί που θα αλλάξει ριζικά την περιοχή στο "Όρος 

Κόχυλας", όταν δεν βρίσκει σύμφωνους τους κατοίκους του. 

Παναγιώτου Αμερισσα  

17 Φεβ 2022, 13:57 

Ειμαι αντίθετη με την υλοποίηση αυτου του έργου στο βουνο μας. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουσιδης-σταύρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουσουρλησ-γιαννησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πουλημένου-αναστασία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ροδιτησ-βαγγελησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ροδιτη-μαριαννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπλυγιουκα-ελενη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγιώτου-αμερισσα


Εκει εχουμε την περιουσια μας που ειναι ο παραδεισος μας. 

Οχι σε αυτο το καταστροφικο εργο.  

Simmons Kristina  

17 Φεβ 2022, 14:13 

Η Σκύρος αποτελεί φυσικό καταφύγιο μεταναστευτικών και μη πτηνών, καθώς και πολλών 

άλλων ζώων. Ας το διατηρήσουμε! Όλοι μαζί μπορούμε!  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΝΗΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΝΗΜΠΟΡΙΟΥ - 

ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ 

ΝΗΜΠΟΡΙΟΥ  

17 Φεβ 2022, 14:17 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου. 

Στην Εύβοια και στην Σκύρο συντέλεται έγκλημα διαρκείας. Η τοπική κοινωνία έχει 

τοποθετηθεί ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ της συγκεκριμένης επένδυσης. Πλέον τίθεται θέμα 

δημοκρατίας, οι διαβουλεύσεις δεν έχουν τυπικό χαρακτήρα αλλά αποτελούν πυρήνα της 

δημοκρατίας. 

Σεβαστείτε την επεφρασμένη άποψη της τοπικής κοινωνίας. 

Πολιστικος Φυσιολατρικός Αναπτυξιακός Σύλλογος Οικιστών Νημποριού είμαστε 

ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ προσ την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου και ζητάμε την ΑΚΥΡΩΣΗ του. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΝΗΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΝΗΜΠΟΡΙΟΥ - 

ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ 

ΝΗΜΠΟΡΙΟΥ  

17 Φεβ 2022, 14:22 

Εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την 

πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#simmons-kristina
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-πολιστικοσ-φυσιολατρικοσ-αναπτυξιακοσ-συλλογοσ-οικιστων-νημποριου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-πολιστικοσ-φυσιολατρικοσ-αναπτυξιακοσ-συλλογοσ-οικιστων-νημποριου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-πολιστικοσ-φυσιολατρικοσ-αναπτυξιακοσ-συλλογοσ-οικιστων-νημποριου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-πολιστικοσ-φυσιολατρικοσ-αναπτυξιακοσ-συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-πολιστικοσ-φυσιολατρικοσ-αναπτυξιακοσ-συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-πολιστικοσ-φυσιολατρικοσ-αναπτυξιακοσ-συλλογοσ-οικιστων-νημποριου-2


Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΝΗΜΠΟΡΙΟΥ 

ΝΤΟΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  

17 Φεβ 2022, 14:25 

 ΟΧΙ στην αιολική βιομηχανοποίηση της Σκύρου και στην χωροθέτηση των ΑΣΠΗΕ σε 

περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

Στόχος για το μέλλον είναι ο εναλλακτικός και ποιοτικός τουρισμός και ΟΧΙ η αιολική 

βιομηχανία. Θέλουμε οι δρομείς να επισκεπτόμαστε τα μονοπάτια του νησιού και να 

χαιρόμαστε τη φύση και ησυχία του βουνού μαζί με τους ανθρώπους του νησιού.  

Τριμπος Αλέξανδρος  

17 Φεβ 2022, 14:28 

Δεν συμφωνούμε με την εγκατάστασης των αιολικών σταθμών !! 

Χρηστίδη Δήμητρα  

17 Φεβ 2022, 14:31 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ντολκασ-κωνσταντίνοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τριμπος-αλέξανδρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χρηστίδη-δήμητρα
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Χατζοπούλου Ιφιγένεια  

17 Φεβ 2022, 14:40 

Δεν επιτρέπονται τέτοια έργα σε περιοχές natura,δεν είναι τυχαία η ιδιότητα αυτή δοσμένη, 

προστατεύουν χλωρίδα ή πανίδα μοναδική και εύθραυστη..ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ 

Γεωργιος Γαλανης Γεωργιος  

17 Φεβ 2022, 14:44 

Δεν επιθυμουμε τις ανεμογεννητριες! Μακρια απ το νησι μας! 

Κοντομανωλης Σταμάτης  

17 Φεβ 2022, 14:53 

Σαν ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας αλλά και λόγω καταγωγής είμαι αντίθετος στην 

εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Μα αφήσετε το νησί στην ησυχία του, ώστε να μπορέσει 

να αναπτυχθεί.   

Parthenis Timos  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζοπούλου-ιφιγένεια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργιος-γαλανης-γεωργιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοντομανωλης-σταμάτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#parthenis-timos


17 Φεβ 2022, 14:54 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά 

την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης 

να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Rafetseder Irene  

17 Φεβ 2022, 14:56 
Ladies and gentlemen! 

 

As a holidaymaker and lover of the island of Skyros for many years, I am 

strongly opposed to the construction of wind turbines on the holiday island. 

 

Kind regards 

 

Irene Rafetseder 

Φωτοπούλου Καλλιόπη  

17 Φεβ 2022, 14:58 

Υπερβολικά μεγάλος αριθμός για το νησί και τους κατοίκους του. 

ΓΑΛΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

17 Φεβ 2022, 14:58 

Δεν θέλουμε την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί μας!!!  

  

Σύλλογος Φίλων Μουσείου Μ&Α Φαλταάιτς - Αδερφάτο Φίλων του Μουσείου Μ&Α 

Φαλτάιτς  

17 Φεβ 2022, 15:00 

Το ΔΣ του Συλλόγου "Αφερφάτο Φίλων του Μουσείου Μ&Α Φαλτάϊτς " εκπροσωπώντας το 

σύνολο των 100+ μελών του, συμπορευόμενο με τις πάγιες θέσεις του "Λαογραφικού και 

Εθνολογικού Μουσείου Μ&Α Φαλτάϊτς", όπως τις έθεσαν,  εξαρχής  που προέκυψε το ζήτημα 

εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί της Σκύρου, οι ιδρυτές του Μουσείου μας- Μάνος 

& Αναστασία Φαλτάϊτς- δηλώνει απερίφραστα την εναντίωση του στο εν λόγω καταστροφικό, 

κερδοσκοπικό &  δυσανάλογο για τα μέτρα του νησιού,  εγχείρημα. 

  

Το Βουνό ανήκει στα Αλογάκια και στις κατσίκες του, όπως θα λέγε ο Μάνος με τον σατυρικά 

δηκτικό του λόγο, υπερτονίζοντας την απ αιώνων δοθείσα σχέση των Σκυριανών με το νότιο 

τμήμα του νησιού όπου ανέκαθεν κυρίαρχη ήταν η φύση και όχι ο άνθρωπος. Κατ' επιλογήν 

των κατοίκων του νησιού! Αυτή η πολιτιστική ιδιομορφία διατήρησε το βουνό σε πολύ μεγάλο 

βαθμό ανέπαφο από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Στο Βουνό ακόμα κανείς μπορεί να δει όλα τα 

αστέρια χωρίς φωτοπαρεμβολές, μπορεί να συναντήσει τα αλογάκια και να συνομιλήσει μαζί 

τους, μπορεί να τρυγήσει και να γευτεί το εξαιρετικό θυμαρίσιο μέλι, να αντικρύσει το τοπίο, 

ακόμα σε ένα μεγάλο μέρος,  ακριβώς τον αντίκρισαν όλοι εκείνοι που με ένα καράβι έφταναν 

στο νησί απ αιώνων, να αντικρύσει την ομορφιά που αντίκρισε ο Brook όταν ζήτησε απ τους 

συμπολεμιστές του να τον θάψουν κάτω από μια ελιά σ' αυτόν το μαγικό τόπο. Και αμέτρητα 

άλλα θαυμαστά!  

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#rafetseder-irene
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φωτοπούλου-καλλιόπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γαλανη-δεσποινα-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σύλλογος-φίλων-μουσείου-μ-α-φαλταάιτς-αδερφάτο-φίλων-του-μουσείου-μ-α-φαλτάιτς
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σύλλογος-φίλων-μουσείου-μ-α-φαλταάιτς-αδερφάτο-φίλων-του-μουσείου-μ-α-φαλτάιτς


Όλα τούτα είναι τιμαλφή κεφαλαιώδους σημαντικής για το μέλλον ενός νησιού που όλο και 

περισσότερο στρέφεται στον εναλλακτικό, ήπιο οίκο-αγροτουρισμό.  

  

Δεν θα προδιαγράψει το μέλλον μας κανένας καιροσκόπος, 

πρόσκαιρα  κερδοσκοπώντας  εναντίων μας.   

  

Δεν θα περάσει ! 

  

  

Poindl Roman  

17 Φεβ 2022, 15:00 

Ladies and gentlemen! 

  

As a holidaymaker and lover of the island of Skyros for many years, I am strongly opposed to 

the construction of wind turbines on the holiday island. 

  

Kind regards 

  

Roman Poindl 

Μπασουκου Σταυρούλα  

17 Φεβ 2022, 15:01 

Λέμε οχι.. σε κάθε είδους καταστροφή της φύσης 

Κυριαζή Άννα  

17 Φεβ 2022, 15:04 

ΟΧΙ στην εγκατάσταση Αιολικού πάρκου στο όρος Κόχυλα και σε κανένα άλλο μέρος της 

Σκύρου.Στο νησί μας έχει ήδη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και έχει παραχωρηθεί μεγάλη 

έκταση εις βάρος των σκυριανών.Όχι στην αλλοίωση του τοπίου και στην καταστροφή του 

περιβάλλοντος μιάς περιοχής μάλιστα που έχει χαρακτηριστεί ως natura με όλες τις αρνητικές 

συνέπειες. 

Λέμε ΟΧΙ με βροντερή φωνή όλοι οι σκυριανοί και οι άνθρωποι που αγαπάμε τη Σκύρο. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#poindl-roman
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπασουκου-σταυρούλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυριαζή-άννα


Rafetseder Roman  

17 Φεβ 2022, 15:17 

Kurzes Kommentar  

ΠΑΠΑΛΗΜΝΑΙΟΥ ΦΡΥΝΗ  

17 Φεβ 2022, 15:22 

Ενδεικτικώς: 

Ως προς την διαβούλευση. 

Αφορά εγκατάσταση παραγωγής αιολικής ενέργειας αμιγώς βιομηχανικού χαρακτήρα, που 

ήδη έχει ματαιωθεί σε προγενέστερη φάση (2005-2013) και η Διοίκηση την επαναφέρει, 

τελώντας σε πλήρη γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών του τοπικού πληθυσμού, ως 

αγροτικού και ημιαστικού, διασκορπισμένου σε μικρούς οικισμούς ενός αραιοκατοικημένου 

νησιού, με μοναδιαία θαλάσσια διασύνδεση, ήτοι απομονωμένου. Η ψηφιακή ευχέρεια των 

μονίμων κατοίκων (ως επί το πλείστον μέσης και μεγάλης ηλικίας) είναι συγκριτικά με αστικές 

περιοχές μηδαμινή. Η επιλογή του χρόνου καθιστά την διαβούλευση ψευδώνυμη, διότι 

κατ΄επίφασιν περιγράφει τον νόμο και πάσχει τυπικώς και ουσιαστικώς λόγω καίριων 

αποκλεισμών στην εκ του νόμου επιβαλλόμενη δημοκρατική συμμετοχή του τοπικού 

πληθυσμού, επειδή διενεργείται: 

(α) την χειμερινή περίοδο, όταν ο νεότερης ηλικίας πληθυσμός (που χειρίζεται το ψηφιακό 

περιβάλλον ασυγκρίτως ευκολότερα από τους ηλικιωμένους διευκολύνοντάς τους) βρίσκεται 

κυρίως εκτός νησιού, 

(β) εν εξελίξει της μεγαλύτερης πανδημίας της τελευταίας εκατονταετίας, με υγειονομικά 

μέτρα σε ισχύ αποκλείοντα την διοργάνωση ανοικτών ενημερωτικών συγκεντρώσεων. 

Ως προς την επένδυση. 

Ο εταιρικός τύπος των επιχειρήσεων των παραγωγών  (εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) σε 

συνδυασμό με την ολοσχερή έκθεση της χρηματοδοτήσεώς τους στον τραπεζικό δανεισμό 

(75%) και την έλλειψη ρήτρας κάλυψης του επενδυτή με πάγια περιουσιακά στοιχεία και 

δεσμευμένα ίδια κεφάλαια για την εκ των προτέρων διασφάλιση της αποκατάστασης των 

αποζημιωτικών αξιώσεων που θα εγερθούν και μετά βεβαιότητος θα τελεσφορήσουν, από τους 

θιγομένους στον τουριστικό κλάδο, την οικιστική επενδυτική δραστηριότητα αλλά και εν γένει 

την τοπική οικονομία, στερούν από κάθε εχέγγυο βιωσιμότητας το θρυλούμενο ως 

"στρατηγική" επένδυση εγχείρημα.  Η δε συμμετοχή πολυεθνικής στην χρηματοδότηση (25%) 

τίποτε δεν προσφέρει, αφού όλοι γνωρίζουμε την ευμετάβλητη γεωπολιτική συγκυρία που 

μετακινεί τέτοιες συμμετοχές, σήμερα στην Αν.Μεσόγειο και μεθαύριο σε μιαν άλλη ήπειρο. 

Ως προς την ανάπτυξη. 

Η Σκύρος συγκεντρώνει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την προγραμματική της ένταξη 

σε έναν ολιστικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, ως Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σε διασύνδεση με την Εύβοια, στο πλαίσιο ανάταξής της από 

τις πυρκαγιές του 2021. Η προστατευόμενη θεσμικώς βιοποικιλότητα της Νοτίου Σκύρου και 

η οικολογική ακεραιότητα του όρους Κόχυλας  (με νομολογιακό προηγούμενο στην 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#rafetseder-roman
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαλημναιου-φρυνη


1690/2020 απόφαση ΣτΕ) δεν αποκόπτονται από την αειφορική αναπτυξιακή προοπτική του 

νησιού μας,  προκειμένου να αποδοθούν σε βιομηχανική χρήση. 

Ως προς την αγορά εργασίας. 

Δεν προσδιορίζονται οι ειδικότητες και η διάρκεια απασχόλησης των υποτιθέμενων θέσεων 

εργασίας. Προφανέστατα, επειδή θα καταδειχθεί ότι ουδόλως απευθύνονται στο επί τόπου 

ανθρώπινο παραγωγικό δυναμικό. 

Ως προς τον σχεδιασμό. 

Υβριδική αποθήκευση ενέργειας, προ ή και ανεξαρτήτως της ποντίσεως του καλωδίου 

διασύνδεσης, αφορά τεχνικό αντικείμενο εκτός της υπό διαβούλευση επένδυσης και ασφαλώς, 

δεν δύναται νομίμως να συνυπολογιστεί ως στοιχείο της, αλλά ούτε και μεμονωμένα σε 

δεύτερο χρόνο,  δεδομένης της πάγιας νομολογίας (εσωτερικής & ευρωπαϊκής) περί 

απαγορεύσεως κατακερματισμού έργων και υποέργων εντασσόμενων σε γενικότερο σχέδιο. 

 Από τα ανωτέρω εξάγεται αβίαστο το συμπέρασμα: 

Πρόκειται για επένδυση αντιαναπτυξιακή και παρωχημένη, τόσο σε τοπικό (Σκύρος), όσο και 

σε περιφερειακό επίπεδο (Εύβοια). 

Η επένδυση θα ματαιωθεί. Δεν το πιθανολογούμε. Είμαστε βέβαιοι γι αυτό. 

  

Φρύνη Κ.Παπαλημναίου 

Δικηγόρος, αριθμός μητρώου ΔΣΑ 16027 

DEA Δικαίου Περιβάλλοντος & Οικονομίας Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Bordeaux I 

Γεν.Γραμματέας Συλλόγου Σκυριανών 

Σγούρος Γιώργος  

17 Φεβ 2022, 15:26 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σγούρος-γιώργος


προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Δημητριάδη Μαριάννα  

17 Φεβ 2022, 15:26 

Θεωρώ απαράδεκτο να θέλουν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο "έργο" σε ένα νησί που κατά τα 

αλλά το έχουν ξεχάσει (όπως και ολόκληρη την Εύβοια )και μάλιστα σε ένα μέρος που έχει 

χαρακτηριστεί natura ξεχωριστής φυσικής ομορφιάς και βιοποικιλότητας. Δεν θα αφήσουμε 

να κερδοσκοπήσετε εις βάρος του νησιού μας και των Σκυριανων . 

Λεβέντη Μαρία  

17 Φεβ 2022, 15:30 

Είναι μια απόφαση ενάντια στην θέληση του Σκυροανού λαού.Ενάντια στην ιστορία,τις 

παραδόσεις του κ την προσπάθεια διάσωσης της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας του τόπου που 

ζει. Να ακυρωθούν όλες οι ενέργειες υλοποίησης αυτού του καταστρεπτικού σχεδίου από κάθε 

άποψη για την Σκύρο.  

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΕΥΗ  

17 Φεβ 2022, 15:37 

Η προστασία της βιοποικιλότητας, η διατήρηση των φυσικών περιοχών της χώρας  και η 

βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου είναι  το ζητούμενο κι αυτό καταδεικνύει και το σκεπτικό της 

με αρ.  1690/2020 απόφασης του ΣτΕ  στην οποία αναφέρεται ότι η εγκατάσταση ενός τόσο 

μεγάλου για την περιοχή αιολικού πάρκου αποτελεί κίνδυνο για 

την “οικολογική ακεραιότητα” του τόπου και “δυνητική απειλή” για τη βιοποικιλότητα της 

Σκύρου και την  περιοχή του όρους Κόχυλα. Καταστροφικό έργο σε ένα τόσο μικρό νησί με 

δυσάρεστες συνέπειες για το περιβάλλον και κανένα όφελος για τους ντόπιους οικονομικό ή 

κοινωνικό.  

  

ΒΑΧΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

17 Φεβ 2022, 15:48 

Η υπερβολή στο αριθμό των ανεμογεννητριών είναι το μεγάλο πρόβλημα . 

Δεν νομίζω πως κάποιος αρνείται την εγκατάσταση  ενός μικρού αριθμού για τις ανάγκες του 

νησιού. 

Όσο για την πράσινη ανάπτυξη της Ευρώπης ας μην το συζητήσουμε καλύτερα  . 

Εύχομαι τα περίεργα  Φαραωνικά σχέδια, να καταφέρουμε να μείνουν για μια ακόμα φορά στα 

συρτάρια των ‘’Αρίστων’’ που σχεδιάζουν καταστρέφοντας το μέλλον  αυτής της ΧΩΡΑΣ. 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

17 Φεβ 2022, 15:48 

Δεν συμφωνώ . Διότι θα καταστραφεί το νησί μας 
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Λεβέντη Μαρία  

17 Φεβ 2022, 15:53 

Η υλοποίηση του σχεδίου αυτού είναι ενάντια στην θέληση του Σκυροανού λαού. Ενάντια 

στην ιστορία του, τις παραδόσεις του και την προσπάθειά του να διατηρήσει την χλωρίδα και 

την πανίδα του τόπου του σε κατάσταση απολύτως ωφέλιμη για τα ζώα και τα φυτά του 

περιβάλλοντός τους.     ΌΧΙ στις ανεμογεννήτριες στο νησί μας. 

Γεωργούδης Γιώργος - Σ.Σ.Ο.Π.Π.Α. (Σκυριανός Σύλλογος Οργάνωσης Παραδοσιακών 

Πολιτιστικών Αγαθών  

17 Φεβ 2022, 16:00 

   Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκύρου «Σ.Σ.Ο.Π.Π.Α» και όλα τα μέλη του (άνω των 200 

μελών)  συντάσσονται με τον Δήμο, τους κατοίκους του νησιού, τους ετεροδημότες και 

τους ένθερμους φίλους του τόπου μας απανταχού, ενάντια στην εγκατάσταση του 

Αιολικού Πάρκου στο Νότιο τμήμα του νησιού και τη μεταμόρφωση ενός πανέμορφου 

ποικιλόμορφου τοπίου σε μία καταστροφική βιομηχανική ζώνη με το πρόσχημα της 

«ανάπτυξης» και της «πράσινης ενέργειας». Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

όμως θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο έργο (αιολικό πάρκο στη Ν. Σκύρο) θα έχει δυσμενείς, 

καταστροφικές και μη διορθώσιμες συνέπειες όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον του νησιού 

μας αλλά και στην ίδια την ταυτότητα και τον χαρακτήρα της Σκύρου (πολιτισμός, τέχνες, 

παράδοση, κλπ) καθώς επίσης και στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.  

   Λέμε ναι στην αιολική ενέργεια για την ενεργειακή επάρκεια του νησιού μας  αλλά ένα 

τεράστιο ΟΧΙ στην αιολική βιομηχανοποίηση της Σκύρου και στην τοποθέτηση αυτού του 

υπέρογκου ποσού των τεράστιων ανεμογεννητριών σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

με μοναδική πανίδα και χλωρίδα και συγκεκριμένα σε περιοχές που είναι 

προστατευόμενες ανήκοντας στο πρόγραμμα NATURA 2000. 

   Η Σκύρος είναι ένας τόπος που έχει διατηρήσει στο πέρασμα των χρόνων τον χαρακτήρα 

της, την ποιότητά της, την ανθρωπιά της, τις παραδόσεις της, τα ήθη και τα έθιμα της κι έτσι 

πρέπει να παραμείνει. Όλοι εμείς οφείλουμε, τόσο για εμάς όσο και για τις μελλούμενες 

γενιές, να προστατεύουμε τον τόπο μας από τέτοια καταστροφικά σχέδια και τούτο έχουμε 

σκοπό να πράττουμε. «Παραλάβαμε» έναν ιδιαιτέρως όμορφο και μοναδικό τόπο απ’ τους 

προηγούμενους και έχουμε μοναδικό σκοπό να αφήσουμε έναν καλύτερο στους επόμενους, 

τίποτα λιγότερο! 

   Ο Σκυριανός λαός θα υπερασπιστεί στο έπακρο τα συμφέροντά του και όλοι μαζί, φορείς 

και ιδιώτες, αξιωματούχοι και απλοί πολίτες θα δώσουμε όσες μάχες χρειαστεί προκειμένου 

να σωθεί το νησί μας! Η Σκύρος ανήκει στην Σκύρο και στους ανθρώπους της και σε κανέναν 

με τέτοια καταστροφικά σχέδια όπως αυτά. 

   Λέμε ΟΧΙ σ’ αυτό το απαράδεκτο σχέδιο καταστροφής της Σκύρου!   

Ζαφειρίου Αλέξανδρος  

17 Φεβ 2022, 16:01 

σταματήστε να ξεπουλάτε τον τόπο στον οποίο θέλω να μεγαλώσω και μεγαλώνω  
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Αθηνά Αθηνά  

17 Φεβ 2022, 16:01 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά 

την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 
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αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης 

να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Τσιμπουκλή Ευαγγελία  

17 Φεβ 2022, 16:01 

Ειναι καταστροφικο για την τοπικη οικονομια και την φυσιογνωμια του νησιου και την 

προστασια της περιοχης Νατουρα.Γιαυτο ειμαι κάθετα αντιθετη στην προοπτικη της 

εγκαταστασης των ΑΓ και της ενταξης του εργου στις διαδικασιες των στρατηγικων 

επενδυσεων. 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

17 Φεβ 2022, 16:02 

Όχι στην τόσο μεγάλη εγκατάσταση Αιολικών στην όμορφη Σκύρο  και μάλιστα χωρίς την 

συγκατάθεση των κατοίκων . 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΞΕΝ/ΩΝ ΚΑΙ ΕΝ.ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ  

17 Φεβ 2022, 16:09 

Ο συλλογος μας καταδικαζει την τεραστιου μεγεθους επενδυση των ανεμογεννητριων στο 

νοτιο μερος του νησιου μας καθιστοντας την περιοχη βιομηχανικη. 

Σιδερο και τσιμεντο.Καταστροφη πανιδας και χλωριδας. 

Καναμε επενδυσεις στο νησι μας ,δωσαμε την ζωη μας για ενα καλυτερο αυριο να συνεχισουν 

τα παιδια μας σε ενα περιβαλλον φυσικο και φιλικο προς ολους. 

Βελτιωνουμε καθε χρονο το τουριστικο μας προιον, προσελκυοντας περισσοτερους τουριστες 

οι οποιοι ειναι η βασικη πηγη των εσοδων του νησιου μας. 

Με την επενδυση αυτη αλλαζει το υφος του νησιυ.Τα αποτελεσματα ολεθρια χωρις να ξερουμε 

τι θα γινει αυριο και εαν οι επιχηρησεις μας θα ειναι βιωσιμες. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσιμπουκλή-ευαγγελία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#προκοπιου-σταυρουλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παρασκευασ-αντωνιοσ-συλλογοσ-ιδιοκτητων-ξεν-ων-και-εν-δωματιων-νησου-σκυρου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παρασκευασ-αντωνιοσ-συλλογοσ-ιδιοκτητων-ξεν-ων-και-εν-δωματιων-νησου-σκυρου


Ειμαστε υπερ των ΑΠΕ αλλα στο μεγεθος που σηκωνει το νησι μας . 

ΟΧΙ στην εγκατασταση 

ΟΧΙ στον μαρασμο 

ΟΧΙ στην καταστροφη του περιβαλλοντος 

Θα αντισταθουμε με οτι μεσα εχουμε. 

ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΗΠΟΣ  

17 Φεβ 2022, 16:11 

Stop!!! 

Φτούλης Σταμάτης  

17 Φεβ 2022, 16:11 

Όχι στην καταστροφή του νησιού μας..... 

Serafin Elena  

17 Φεβ 2022, 16:11 

Don't destroy the wonderful landscape and territory of Skyros island, its matural beauty, the 

culture, ita inhabitants and all the animals must be preserved as a treasure.  

Serafin Elena  

17 Φεβ 2022, 16:24 

Please don't destroy the natural environment of the island and its precious life. Inhabitants, 

animals, and nature share a very special relationship that must be preserved and not 

overthrown. 

Λιούπης Αλέξανδρος  

17 Φεβ 2022, 16:26 

Σεβασμό στις επιθυμίες και στις προσπάθειες των κατοίκων για βιώσιμη ανάπτυξη, σεβασμό 

στο περιβάλλον. Όχι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Σκύρο. 

Δημητριάδης Δημήτρης  

17 Φεβ 2022, 16:35 

Το έργο είναι τεράστιο και υπερβολικά δυσανάλογο με τις ανάγκες του νησιού. 

Η αιολική ενέργεια πρέπει να είναι θετική προς το περιβάλλον. Η βιομηχανοποίηση της που 

γίνεται σε περιοχές natura, σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος και σε περιοχές όπως νησιά 

που έχουν μικρό όγκο σε σχέση με την επένδυση είναι τουλάχιστον καταστροφική. Σεβασμό 

στο περιβάλλον και στη τοπική κοινότητα. 

Διαφωνώ απόλυτα με το έργο. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσαγκρωνησ-ανδρεασ-κοινσεπ-ανοιχτοσ-κηποσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτούλης-σταμάτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#serafin-elena
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#serafin-elena-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λιούπης-αλέξανδρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δημητριάδης-δημήτρης


Μπάκα Παρασκευή  

17 Φεβ 2022, 16:44 

Δεν θέλουμε τις ανεμογεννήτριες στο νησί μας  είναι ένα καταστροφικό έργο... 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ. 

Σεβασμός στο περιβάλλον 

  

  

Δεδεγκίκα Μαρία  

17 Φεβ 2022, 16:49 

Η χρήση των νέων πράσινων μορφών παραγωγής ενέργειας είναι αποδεκτή και θεμιτή. Η 

καταστροφή ενός χαρακτηρισμένου ως Natura βιότοπου όχι. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Οι 

ανεμογεννήτριες αυτές δεν θα καλύψουν απλά τις ανάγκες του νησιού, αλλά θα το 

μετατρέψουν σε βιομηχανία παραγωγής ενέργειας καταστρέφοντας το φυσικό τοπίο. 

Η δημιουργία ενός αιολικού πάρκου τέτοιου μεγέθους θα είναι καταστροφική για ένα μικρό 

νησί σαν τη Σκύρο, που κατάφερε μέσα στον χρόνο να διατηρήσει την παράδοσή του ζωντανή 

και το τοπίο αναλλοίωτο. 

  

  

Λεωνιδακης Σταματης Λεωνιδακης  

17 Φεβ 2022, 16:51 

ΛΈΜΕ ΌΧΙ ΣΤΑ ΞΈΝΑ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ!! 

ΤΟΝ ΣΚΥΡΙΑΝΟ ΛΑΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΡΏΤΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ!! 

ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ TOTAL ΝΑ ΦΤΙΆΞΟΥΝ ΑΙΟΛΙΚΌ ΠΆΡΚΟ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ ΤΟΥΣ  

ΓΙΑ ΝΑ ΠΆΡΟΥΝ ΤΑ ΤΡΕΛΆ ΑΥΤΆ ΧΡΉΜΑΤΑ (ΕΠΙΔΌΤΗΣΗΣ) ΠΟΥ ΔΊΝΕΙ Η 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΆΣΙΝΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΆΛΟΓΑ ???? 

Εξιλζε Μαρία  

17 Φεβ 2022, 16:51 

Έξω από το νησί...... 

Γιάννης Ορφανος  

17 Φεβ 2022, 16:54 

Έξω λέμε.... 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιάννης-ορφανος


Ευάγγελος Εξιλζες  

17 Φεβ 2022, 16:56 

Έξω από το νησί.... 

Άννα Εξιλζε  

17 Φεβ 2022, 16:58 

Αλλού τα επενδυτικά σας... 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ  

17 Φεβ 2022, 17:04 

Σύμφωνα με το ν. 4608/2019, «… η Ε.Ε.Ε. και Ε.Ε. α.ε.» αναρτά τα «βασικά στοιχεία» του 

φακέλου, χωρίς να εμπίπτουν στο επιχειρηματικό απόρρητο (αρθ. 16 § 1 περ. ε), σε μία 

«επιτελική σύνοψη της επενδυτικής πρότασης στον ιστότοπό της και καλεί σε δημόσια 

διαβούλευση το κοινό και τους συναρμόδιους φορείς» (αρθ. 17 § 1 εδ. 2).   

Τα έργα όπως διαπιστώνεται στο κείμενο ως προς τα περιβαλλοντικά τους στοιχεία: 

α) Το μεγαλύτερο μέρος της χωρικής εγκατάστασης συντελείται εντός περιοχής Natura.  

β) H υποθαλάσσια διασύνδεση συντελείται επίσης εντός «Ζώνης Ειδικής Προστασίας» 

(Natura). 

γ) Γίνεται αναγκαία χρήση αιγιαλού και παραλίας ενός γραφικού κόλπου (με τουριστική 

ανάπτυξη) και 

δ) Κατασκευάζονται στο «σύνολό τους» εντός δασικών εκτάσεων. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα παρατηρούμε ότι: 

αα) Παρατέθηκαν στοιχεία και ισχυρισμοί και ιδιαίτερα περιττής νομικής αναφοράς, 

αποτρέποντας το κοινό και τους φορείς για ουσιαστική συμμετοχή (Κεφ. Α). 

ββ) Παραλήφθηκαν τεχνικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το μέγεθος του έργου, ώστε οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις να είναι εύλογα αντιληπτές (Κεφ. Β). 

γγ) Παραλήφθηκαν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της επενδύτριας εταιρείας, τα οποία 

ακυρώνουν κάθε αιτιολογία ένταξης του έργου στις Στρατηγικές Επενδύσεις (Κεφ. Γ) 

  

Α. Μη ουσιώδη στοιχεία 

(1) Παράθεση κατά το 1/3 του κειμένου νομοθετημάτων «Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων» 

για τα οποία στο στάδιο αυτό «… δεν γίνεται η αξιολόγηση αυτών… και η οποιαδήποτε τυχόν 

εκτίμησή δεν είναι δεσμευτική για τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα» (ΣτΕ Ολομ 531/2015 

κ.α.). 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευάγγελος-εξιλζες
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#άννα-εξιλζε
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δημοσ-σκυρου


(2) Η επισήμανση του έργου ισχύος 300 MW αιτιολογούμενη ότι, «… θα βοηθήσει την 

ανεξαρτητοποίηση του νησιού…» (§ 9) ως προς την ενέργεια είναι οξύμωρο σχήμα καθότι οι 

ανάγκες του περιορίζονται στα 6 MW και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής! 

  

Β. Παραλήψεις  

(3) Τις σε χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων εντός των περιοχών Natura εγκαταστάσεις των 

έντεκα γηπέδων. 

(4) Το ύψος της κάθε Α/Γ (σύνολο 58) ανερχόμενο περίπου σε 180 μ. (105 μ. πυλώνας και 150 

μ. διάμετρος πτερωτής) ισοδύναμο προς πύργο ύψους 60 ορόφων και το οποίο συγκρινόμενο 

προς εκείνο του «Πύργου Αθηνών» 103 μ. κατά το διπλάσιο, προς τον Πύργο του Άιφελ των 

300 μ. κατά τα 2/3 αυτού και προς εκείνο του ουρανοξύστη «Εμπάιαρ Στέιτ» των 381 μ. κατά 

το ½ (το υψηλότερο στον κόσμο επί 41 χρόνια). 

(5) Την κατηγορία υπαγωγής του έργου κατά τις διατάξεις του νόμου (αρθ. 10) ώστε να 

προβούμε βάσει των κριτηρίων στην ελεγξιμότητα αυτής, με συνέπεια,   

(6) Η διπλή επαναλαμβανόμενη αναφορά ότι το Π.Χ.Π. της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας 

ως προς τη «νομιμοποίηση» του έργου «… για τη Σκύρο προβλέπει την ενίσχυση 

δραστηριοτήτων [και με ιδιαίτερη υπογράμμιση] σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων 

(υβριδικών) τεχνολογιών για την παραγωγή ΑΠΕ» πάσχει αιτιολογίας. 

(7) «Τη συμβατότητα του είδους και του μεγέθους της επένδυσης σε σχέση προς το φυσικό, 

οικιστικό και κοινωνικό οικονομικό υποσύστημα» (αρθ. 19 § 3 περ. ε ν. 4608/2019), καθώς και 

τις επιπτώσεις αυτού περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές (άρθ. 19 § 3 περ. στ) με βάση 

τα προαναφερόμενα τεχνικά δεδομένα που εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε 

αιγαιοπελαγήτικο νησί των διαστάσεων της Σκύρου (220.000 τ.χλμ/2.500 κατοίκους). 

  

Γ. Η μη οικονομική βιωσιμότητα του έργου  

Η αιτούσα «Αιολική Νοτίου Σκύρου Α.Ε.» ως φορέας της επένδυσης στερείται παντελώς όλων 

των οικονομικών και επιχειρηματικών κριτηρίων (αρθ. 19 §§ 3 και 4) και ειδικότερα: 

(8) «Την φερεγγυότητα»: Είναι ανενεργής και στερείται προσωπικού από τη σύστασή της (πριν 

το 2005). 

(9) «Την οικονομική κατάσταση» βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών: 

Χρήσεις 2020, 2019 και 2018: 

· Έσοδα μηδέν (0). 

· Παροχές σε εργαζομένους μηδέν (0). 



· Αποτελέσματα μετά από φόρους 4.732,03 €, - 5.384,78 € και  - 4.096,26 € (αντίστοιχων 

περιόδων). 

· Σύνολο Παθητικού: 398.086,38 €, 162.653,89 € και 162.665,71 € (αντίστοιχων περιόδων). 

(10) Την έλλειψη «τεκμηρίωσης εμπειρίας» του φορέα από έργα Α.Π.Ε. (§ 4 στ), που 

προκύπτει  από τα παραπάνω μηδενικά (0) στοιχεία. 

(11) Βάσει της με ημερομηνία υποβολής της Αίτησης 30.9.2021, προς εκείνη της 8.2.2022 

ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης «στοιχείων της επένδυσης», η ανάρτηση πάσχει νομιμότητας 

καθότι ελέγχεται εκπρόθεσμη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες του νόμου 4608/2019 

προθεσμίες ημερών: 45 αξιολόγησης + 15 διαβούλευσης (αρθ. 17) + 30  απόφασης (αρθ. 19) 

= 105 ημέρες, έναντι των 130 ημερών (Οκτ./31, Νοεμ./30, Δεκ./31, Ιαν./31, Φεβ./7) της 

υπολογιζόμενης τελικά ολοκλήρωσης της διαδικασίας της έκδοσης Απόφασης. 

(12) Η παράθεση της προβλεπόμενης αύξησης της απασχόλησης (αρθ. 19 § 3 περ. γ) των 240 

μονίμων θέσεων «εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής», δηλαδή συγχρόνως και διαρκώς, 

ελέγχεται  ως αναπόδεικτη και αβάσιμη, καθώς και εκείνης ως προς τις «…60 μόνιμες θέσεις 

εργασίας κατά τη φάση της λειτουργίας του υπό μελέτη έργου», καθότι δεν υφίσταται «φάση 

λειτουργίας», εφόσον η «λειτουργία» είναι μία και ενιαία παραγωγική διαδικασία, χωρίς 

επιμερισμούς σταδίων αφενός και αφετέρου οι 60 μόνιμες θέσεις στο βαθμό που θα υπάρξει 

διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα δεν δικαιολογούνται πουθενά σε κανένα τομέα και 

κλάδο. 

(13) Επειδή σύμφωνα και με το τοπογραφικό διάγραμμα οι εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας 

της Ι.Μ.Μ.Λ. εγκαταστάσεις Α/Γ καταλαμβάνουν περίπου τo 1/3 της συνολικής εδαφικής 

έκτασης, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες χορτονομείς και επειδή για την τεκμηρίωση της αίτησης 

της επενδύτριας πρέπει να προσκομισθούν συμβόλαια κυριότητας μισθωτήρια κ.λπ (αρθ. 16 § 

β), δηλώνουμε ότι κανένας από τους προαναφερόμενους δεν έχει δεσμευθεί ή υπογράψει 

οποιαδήποτε πράξη παραχώρησης χρήσης. 

Για όλους τους παραπάνω περιοριστικά αναφερόμενους λόγους το έργο δεν εμπίπτει στην 

κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Ο Δήμος με ομόφωνες αποφάσεις ήδη από την πρώτη απόπειρα (2010) της υλοποίησης ενός 

τέτοιου καταστροφικού μεγέθους έργου στο μικρό νησί της Σκύρου (καθώς και τοπική 

κοινωνία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς) έχει δυναμικά εναντιωθεί, έχοντας πλήρως 

συνειδητοποιήσει ότι κατ’ επίκληση της κλιματικής κρίσης επενδύουμε στην πράσινη ενέργεια 

αλόγιστα, καταστρέφοντας την βιοποικιλότητα (κυρίως Natura) το τοπίο και τον ήπιο 

χαρακτήρα της νησιωτικότητας της χώρας μας, μοναδική στην Ευρώπη, καταδικάζοντας 

ανάπτυξη, τουρισμό και κοινωνίες σε επί δεκαετίες μαρασμό και εσωτερική μετανάστευση. 

Η διαπίστωση ότι η κλιματική κρίση και η διασφάλιση της ανάπτυξης δεν αντιμετωπίζονται 

χωρίς προστασία του περιβάλλοντος ως σταθερή παράμετρος της διασφάλισης του κλίματος 

είναι απλή διαπίστωση μιας ενσυνείδητης αξιολογικής κρίσης. 

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

17 Φεβ 2022, 17:16 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ !!! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσιμπουκησ-γιωργοσ


ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ  

17 Φεβ 2022, 17:19 

Θεωρώ ότι θα προκαλέσει οικολογική καταστροφή στο νησί και τουριστική υποβάθμιση. Είναι 

περιοχή natura,. Θα πρέπει να προστατεύονται τέτοιες περιοχές από το κράτος. 

Μαρκολεφα Μαριάννα  

17 Φεβ 2022, 17:19 

Θα είναι αμαρτία σε ένα όμορφο και φυσικό περιβάλλον και όμορφο νησί να γίνει τέτοιου 

είδους παρέμβαση στην φύση.  

Μάκρης Δημήτρης  

17 Φεβ 2022, 17:21 

Δεν συμφωνώ με την εγκατάσταση των ανεμογεννήτριων στην Σκύρο 

Λόγο της τεράστιας οικολογικής καταστροφής που θα προκαλέσει. 

Μαρκολεφα Μαριάννα  

17 Φεβ 2022, 17:22 

Θα ήταν αμαρτία σε ένα τόσο όμορφο και γαλήνιο νησί όπως η Σκύρος μας να επέμβει το 

ανθρώπινο χέρι και να το καστρέψει όλο αυτό.  

Κωνσταντοπούλου Βασιλική  

17 Φεβ 2022, 17:27 

Δεν συμφωνώ με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Σκύρο διότι ενα τόσο μεγάλο 

βιομηχανικό έργο θα προκαλέσει τεράστια οικολογική καταστροφή σε αυτόν τον πανέμορφο 

τόπο.  

Μαυρίκου Μαριάννα  

17 Φεβ 2022, 17:28 

Οχι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Σκύρο 

Ξανθουλη Αννα Ξανθουλη  

17 Φεβ 2022, 17:37 

Λέμε  ένα Τεράστιο ΌΧΙ στην καταστροφή του Νησιού μας. ΌΧΙ στη καταστροφη της 

χλωρίδας και πανίδας της ΣΚΥΡΟΥ ΜΑΣ. 

Λέμε  ένα Τεράστιο ΌΧΙ στην καταστροφή του Νησιού μας. ΌΧΙ στη καταστροφη της 

χλωρίδας και πανίδας της ΣΚΥΡΟΥ ΜΑΣ. 

 

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πασσα-ελενη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρκολεφα-μαριάννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μάκρης-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρκολεφα-μαριάννα-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κωνσταντοπούλου-βασιλική
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρίκου-μαριάννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλη-αννα-ξανθουλη


Chrysikos Anna  

17 Φεβ 2022, 17:43 

Do not destroy the precious environment if Skyros that has been maintained for thousands of 

years.  This island environment must be protected. 

Αγιασοφιτης Νικος  

17 Φεβ 2022, 17:44 

Όχι 

Κοντομανωλη Κωνσταντινα  

17 Φεβ 2022, 17:47 

Πρόκειται για ένα έργο που θα καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον και δεν θα προσφέρει στην 

τοπική κοινωνία!  

ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ  

17 Φεβ 2022, 17:48 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ .ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΛΕΜΕ ΝΑΙ.....ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΣΤΟΝ 

ΒΩΜΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΜΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΝΗΣΙΟΥ... 

ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΑΝΝΑ  

17 Φεβ 2022, 17:50 

ΟΧΙ στην καταστροφή του τοπίου ,σε μια προστατευμένη περιοχή natura .Σεβασμός στο 

περιβάλλον .Όχι στην αιολική βιομηχανοποίηση του νησιού μας , 

Κουναδίνη Εμμανουέλα  

17 Φεβ 2022, 17:59 

Λέμε ΟΧΙ σε αυτό το καταστροφικό έργο , στην εγκατάσταση των τεράστιων αιολικών 

πάρκων Σκύρο αφού θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός να αλλοιώσει για πάντα το φυσικό τοπίο 

του Βουνού , περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και βιότοπο για απειλούμενα είδη 

χλωρίδας και πανίδας και αφετέρου θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στον τουρισμό, 

την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία που είναι οι βασικές πηγές βιοπορισμού για τους 

κατοίκους  του νησιού . 

Ευαγγελάκη Βαρβάρα  

17 Φεβ 2022, 18:20 

Μην καταστρέφετε ότι πολύτιμοτερο εχει απομείνει σε αυτό το πλανήτη !!!!!  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#chrysikos-anna
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγιασοφιτης-νικος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοντομανωλη-κωνσταντινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαραζακησ-μανολησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικου-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουναδίνη-εμμανουέλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευαγγελάκη-βαρβάρα


Παυλής Σταμάτης - Minimal Footprint  

17 Φεβ 2022, 18:20 

Όχι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Σκύρο! 

Μακρή Ελένη  

17 Φεβ 2022, 18:25 

Εκφράzω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Όχι στην καταστροφή ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 

στη ζωή των κατοίκων θα είναι τεράστιες. Σεβαστείτε τις θέσεις των κατοίκων και φίλων της 

Σκύρου. 

ΜΕΡΛΙΝ ΚΑΡΟΛΟΣ  

17 Φεβ 2022, 18:33 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟ ΕΡΓΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ. ΕΝΑ ΝΗΣΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΗΔΗ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ, ΤΙΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΑ. ΤΟΥ ΚΛΕΒΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΟ ΩΦΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΗΣΙ. 

ΔΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

17 Φεβ 2022, 18:33 

Ως κάτοικος της Ν. Σκύρου το ερώτημά μου είναι: έχουν ενημερωθεί ο Δήμος, οι κάτοικοι και 

οι αρμόδιοι φορείς .ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. 

Μακρή Αικατερίνη  

17 Φεβ 2022, 18:35 

Διαφωνώ για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής ισχύος 299.6 MW στην 

περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση ένταξης του έργου στις 

στρατηγικές επενδύσεις. Αυτό το έργο θα επηρέαζε αρνητικά το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, 

τον τουρισμό, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και γενικά την οικονομία και την κοινωνική 

δομή της Σκύρου. Σεβασμός στους κατοίκους και την αρχή της Σκύρου που είναι αντίθετοι σε 

αυτή την καταστροφή. 

Αναστασάκης Ιωάννης  

17 Φεβ 2022, 18:43 

Εκφράzω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής 299,6 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την 

πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  Όχι στην καταστροφή ενός 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παυλής-σταμάτης-minimal-footprint
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μακρή-ελένη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μερλιν-καρολοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δαρακησ-ευαγγελοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μακρή-αικατερίνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αναστασάκης-ιωάννης


μοναδικού οικοσυστήματος. Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων θα 

είναι τεράστιες. Σεβαστείτε τις θέσεις των κατοίκων, των φίλων και της Δημοτικής αρχής της 

Σκύρου που τόσα χρόνια εκφράζουν την αντίθεσή τους ως προς το καταστροφικό αυτό έργο. 

Βαρσαμή Γαρυφαλλιά  

17 Φεβ 2022, 18:45 

Όχι ανεμογενήτριες στη Σκύρο!! Ένα από τα λίγα νησιά που κρατάνε ατόφια την παράδοση 

και τη μορφή του. Δεν υπάρχει τίποτα καλό στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Σεβαστείτε 

τους κατοίκους, σεβαστείτε τη φύση  

Μαυρίκη Μυρσίνη  

17 Φεβ 2022, 18:47 

Αγωνιζομαστε χρόνια .. 

Δεν ερωτηθηκαμε ,όλα γίνονται με πλάγιο τρόπο και είμαστε αντίθετοι σε αυτό . 

Οι λόγοι έχουν αναφερθεί και εννοείται όλη η Σκύρο θα αντισταθεί . 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

17 Φεβ 2022, 18:52 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη "Επένδυσης" αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρσαμή-γαρυφαλλιά
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρίκη-μυρσίνη
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2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Εργοστασίου. 

ΚΑΡΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΟΣ  

17 Φεβ 2022, 18:54 

Είναι κρίμα ένας επίγειος παράδεισος όπως είναι η Σκύρος μας, που αποτελεί τόπο πολιτισμού 

, παράδοσης και φυσικού κάλλους να αφεθεί στα χέρια επιτήδειων που αποσκοπούν στην 

δημιουργία τώρα αιολικών πάρκων και αύριο νεκροταφείων!@! 

Κουπαράνη Αλεξάνδρα  

17 Φεβ 2022, 19:02 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραλαιοσ-πανοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουπαράνη-αλεξάνδρα


6 αιολικα παρκα με συνολικα 58 ανεμογεννητριες ύψους 180 μέτρων η κάθε μία και 

συνολικής ισχύος 333 MW ωστε να παραγουν συνολικα 1088,31GWh το χρονο σε ενα νησι 

με ενεργειακες αναγκες πολυ λιγοτερες απο αυτο.Η χωροθετηση του εχει επιλεχθει στο 

βουνο των Σκυριανων το όρος «Κόχυλας» ή Πανόφτης  (το σημείο από το οποίο βλέπει 

κανείς τα πάντα) και είναι το ψηλότερο βουνό της Σκύρου (788 μ.). Το μονοπάτι που οδηγεί 

στην κορυφή είναι ιδιαίτερα ανηφορικό. Το 80% της πορείας έχει κλίσεις περίπου 40%. Η 

διαδρομή κατά τμήματα καλύπτεται από φερτούς λίθους, κροκάλες και σκύρα που καθιστούν 

κατά τόπους επικίνδυνη την κίνηση των περιπατητών. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

σπηλιές και τα βάραθρα που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία στο μονοπάτι. Επίσης στη 

διαδρομή εντοπίζονται και συστάδες δέντρων μεγάλης ηλικίας και σπάνιας ομορφιάς με 

κυρίαρχα είδη το πουρνάρι, το σφεντάμι, την αγριελιά, την αριά και το φιλίκι,οι οποίες 

εμφανίζονται κυρίως στα ρέματα και τις χαράδρες. 

Ενα σπανιο οικοσυστημα το οποιο συνδεει τους οικοτοπους του νησιου και δινει απλοχερα τις 

οικοσυστημικες του υπηρεσιες στον τοπο στους κατοικους και στο εθνικο ΑΕΠ γενικοτερα α) 

προμηθευτικες υπηρεσιες.Ξυλεια, μέλι, ρητινη, μανιταριαμ δασικους καρπους και 

κτηνοτροφικα ζωα αφου δινει βοσκη.Με μια συντομη ερευνα  στα μεσα του αιωνα το δασος 

της Σκυρου(συνολικα)  συντηρουσε την οικονομικη ευμαρεια των κατοικων δινοντας 

οικονομικες απολαβες ικανες για να στηριξουν την διαβιωση του πληθυσμου.Ακομη και 

σημερα η σωστη διαχειριση του μπορει να δωσει ευκαιριες απασχολησης σε περισσοτερες απο 

400 οικογενειες. 

Β)ρυθμιστικες υπηρεσιες.Απορροφηση του νερου της βροχης, μετριασμο των απορροων 

πλημμυρας, δεσμευση CO2 απο τα ειδη βλαστησης.Μπορει καποιος ευκολα εχοντας 

προσβαση στην δασικη διαχειριστικη ( αν υπαρχει επικαιροποιημενη) να μαθει ποσα δεντρα 

υπαρχουν, ποσα ειδη και ποσο κακο CO2 απορροφουν απο την ατμοσφαιρα. Οποτε οριστε και 

μειωση του αποτυπωματος των εκπομπομενω ρυπων.Και επειδη οι αγριες φυσικες περιοχες 

οπως ο Κοχυλας εχουν πολυπλευρες ιδιοτητες λειτουργουν και ως φιλτρα απεναντι και σε 

αλλους ρυπους της ατμοσφαιρας. 

Γ) πολιτιστικες υπηρεσιες.Η δυσκολη αναρριχηση, τα σπηλαια, τα σπανια ειδη βλαστηση 

αποτελουν πολο ελξης επισκεπτων, δινουν στο νησι χαρακτηρα αειφοριας κ με το σωστο 

σχεδιασμο μπορουν να αποφερουν οικονομικα οφελη και θεσεις εργασιας σε τουλαχιστον 150 

ατομα.Βεβαια η προσελκυση τουριστων θα ανεβαζε την ενεργειακη καταναλωση και το υψος 

των αποβλητων το οποιο θα μπορουσε να αντλησει παραδειγματα απο τις διεθνεις περιπτωσεις 

ωστε να διαχειριστει το ζητημα ορθα και να αξιοποιηθουν με σεβασμο οι ποροι του τοπου με 

στοχο την βιωσιμοτητα στο παρον και στο μελλον. 

Δ) Υποστηρικτικες υπηρεσιες.150 υπερσπανια ενδημικα αλογακια σκυριανα βρισκουν 

καταφυγιο στις πλαγιες κ τα λιβαδια του. Ποικιλια ζωης, δημιουργια εδαφων, συνοχη μ 

συνδεση και χαρακτηρα στο νησι.Η οικονομικη αποτιμηση τους χρειαζεται να γινει με ειδικες 

μελετες οπως συμβαινει στους πολιτισμενους λαους. 

Και ολα αυτα ερχονται αντιβαρο σε μια επενδυση 45 εκ ευρω που εκτος απο τα 25ετους 

διαρκειας ζωης τσιμεντενιων υποδομων των 58 πελωριων ανεμογεννητριων συνοδευονται απο 

διανοιξεις δρομων, αποδασωσεις, σφραγηση της γης, επιφανειες με σκυροδεμα, απορριμματα, 

χωρους καταληψης  και δημιουργιας εργοταξιων.Θορυβο, κατακερματισμο τοπιων, ευπαθεια 

συγκρατησης εδαφων μ οπτικες οχλησεις και φυσικα πληγη στο τουριστικο- παραγωγικο 

προιον του νησιου. 



ΟΧΙ στις ανεμογεννητριες αλογιστα μεσα στην χωρα.Οχι στο Αιολικο παρκο της Σκυρου 

  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ  

17 Φεβ 2022, 19:07 

Η μεγαλύτερη επένδυση που θα μπορούσατε να κάνετε θα ήταν η προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Σεβαστείτε τη Φύση, Σεβαστείτε τη Σκύρο!!! 

Μαγγανάρη Εύη  

17 Φεβ 2022, 19:21 

Κρίμα να αλλοιωθεί η εικόνα ενός μικρού νησιού και να χαθεί σημαντικό κομμάτι του. 

Sentos Georgios  

17 Φεβ 2022, 19:35 

Τόσο λυπηρό και βαθιά ειρωνικό να απειλείται με καταστροφή ένας τόσο όμορφος φυσικός 

χώρος στο όνομα της οικολογίας και την εναλλακτικής ενέργειας.  

Πρίφτη Βάσω  

17 Φεβ 2022, 19:39 

Δεν γίνεται ένα τόσο όμορφο νησί ....να καταλήξει ένα απέραντο νεκροταφείο λαμαρίνας.....τα 

συμφέροντα σας να τα βρείτε απ' αλλού!!!! 

Μαυρικου Σοφία  

17 Φεβ 2022, 19:40 

Η χλωρίδα και η πανίδα θα υποφέρει,οι ανεξερεύνητες αρχαιολογικές θέσεις θα χαθούν κάτω 

από το βάρος των βίαιων επεμβάσεων.Σεβασμος στο φυσικό περιβάλλον!Δεν συμφωνώ! 

Κυριαζή Αθηνά  

17 Φεβ 2022, 19:41 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ! 

Μην καταστρέφεται τον τόπο μας.. 

Μαθήτρια λυκείου Σκύρου 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικου-σοφία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυριαζή-αθηνά


Ζαχαριά Μαρία  

17 Φεβ 2022, 19:54 

Απέναντι στη χωρίς όρια και ηθική, οικονομική αισχροκέρδεια των “επενδυτών” η Σκύρος 

αντιτάσσει την ομόψυχη και ομόφωνη λαϊκή της άρνηση.  

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ!  

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ!  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

17 Φεβ 2022, 19:54 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» 

Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την   διαχρονική αντίθεση  της τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι 

και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει 

σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και 

πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως 

πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και 

φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή 

κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε 

περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού Σταθμού 

Μαλαματίνης Βασίλης  

17 Φεβ 2022, 19:57 

• Όχι στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών  
• οχι στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος , της χλωρίδας και της πανίδας  

Δεν μπορεί μια γενιά να καταστρέψει το μέλλον του τόπου μας!! 

                                         Μαθητής ετών 17 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ  

17 Φεβ 2022, 19:57 

Στην Εύβοια και στην Σκύρο συντέλεται έγκλημα διαρκείας. 

Η τοπική κοινωνία έχει τοποθετηθεί ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ της συγκεκριμένης επένδυσης. 

Πλέον τίθεται θέμα δημοκρατίας, οι διαβουλεύσεις δεν έχουν τυπικό χαρακτήρα αλλά 

αποτελούν πυρήνα της δημοκρατίας. 

ΟΧΙ στην αιολική βιομηχανοποίηση της Σκύρου 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζαχαριά-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραγιαννησ-ιωαννησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαλαματίνης-βασίλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραγιαννη-ελενη


ΨΑΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  

17 Φεβ 2022, 20:16 

Όχι σε μία τόσο μεγάλη εγκατάσταση επιχειρηματικού κέρδους που θα καταστρέψει τον 

πράσινο πλούτο του νησιού ! 

Χαμπίπης Στέλιος  

17 Φεβ 2022, 20:19 

Η εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 58 

ανεμογεννητριών, στην θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» είναι ένα θηριώδες 

βιομηχανικό έργο που έρχεται σε σύγκρουση με την διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική 

σημασία του τόπου, τον οποίο θα μετατρέψει αναπόφευκτα σε βιομηχανική ζώνη, αν 

συνυπολογιστούν και οι συνοδές εργασίες (διάνοιξη δρόμων κλπ). Το έργο θα έχει 

ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα, μεγάλο μέρος του οποίου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000, έχει χαρακτηριστεί 

ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 

92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ, ενώ αποτελεί Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird 

Area, IBA). Πέρα από την παγκόσμια σημασία της περιοχής για το Μαυροπετρίτη, 

στον Κόχυλα φιλοξενούνται κι άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων, γεγονός 

που συμβαίνει ακόμα εξαιτίας της απομόνωσης του νησιού και της κομβικής του θέσης στο 

Αιγαίο, αρκετά μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Η ακεραιότητα του οικοσυστήματος οφείλεται στην σχεδόν καθολική απουσία 

ανθρωπογενών υποδομών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, πέρα της κτηνοτροφίας. 

Αν πραγματοποιηθεί η γιγαντιαία αυτή εγκατάσταση προφανώς κάτι τέτοιο θα πάψει να ισχύει, 

και η επίδραση στη βιοποικιλότητα θα είναι τρομακτική. Πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπ΄όψιν όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να ζυγιστούν 

τα οφέλη, αν πραγματικά υπάρχουν, σε σχέση με τους κινδύνους που είναι σίγουρα πολλοί. 

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 333MW 

ΣΤΗΝ ΖΕΠ GR 2420006 «ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (Οκτώβρης 2011). 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

Μικές Θανάσης  

17 Φεβ 2022, 20:24 

Τάσσομαι κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη Σκύρο! Μια τέτοια κίνηση θα 

προκαλέσει τεράστια και ανεπανόρθωτα προβλήματα στο νησί σε διάφορους  τομείς 

όπως: (κτηνοτροφία- Γεωργία- Τουρισμός) 

Λεμε όχι στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου 

Προστατεύουμε και διατηρούμε την φυσική ομορφιά του τόπου μας!  

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ψαριωτη-δημητρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χαμπίπης-στέλιος
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μικές-θανάσης


Μαθητής Λυκείου Σκύρου 

ΦΤΟΥΛΗΣ Ιωάννης  

17 Φεβ 2022, 20:29 

1.Στρατηγική επένδυση για ποιούς; 

2. Όταν έεμε περιοχή "ΝΑΤURA" τι σημαίνει; 

Όποιος θέλει κτίζει-καταστρέφει; 

3. Όταν ο χώρος χαρακτηρίζεται "ΔΑΣΙΚΟΣ"  και δεν μπορεί να μεταβιβασθεί η ιδιοκτησία 

από τους γονείς στα παιδιά τους, ο χαρακτηρισμός "ΔΑΣΙΚΟΣ" δεν ισχείει για όλους; 

Θα πρέπει οι διοικούντες να μας ενημερώσουν. 

4. Πού πάνε τόσα εκατομμύρια που έχουν δοθεί απο την Ε.Ε. στο πρόγραμμα LIFE για την 

ανάδειξη και την προστασία της βιοποικιλότητας στην ΣΚΥΡΟ; 

5. Στρατηγική Επένδυση -Απασχόληση 

Οπως ισχυρίζεται ο Επενδυτής οι 40 ή 140 ή 240 εργαζόμενοι θα είναι μόνο για 1-2 χρόνια της 

κατασκευής του έργου. 

Στη συνέχεια θα υπάρχει ενας (1) φύλακας (μεγάλη επένδυση) 

Οι 60 μόνιμες θέσεις εργασίας που επικελείται η εταιρεία, δεν μας λέει που θα εργάζονται στον 

Κόχυλα ή στην Αθήνα ή κάπου αλλου; 

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΏΡΟΥ ΘΕΌΔΩΡΟΣ  

17 Φεβ 2022, 20:37 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΆΣΙΝΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ!! 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΤΗΘΕΊ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ!! 

ΟΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ!! 

Fotopoulou Athanasia  

17 Φεβ 2022, 20:39 

Δεν συμφωνώ στην εγκατάσταση αιολοικού πάρκου στην Σκύρο. 

Είναι ένας απαρχαιωμένος τρόπος ενέργειας, και ήδη σε προηγμένα κράτη δεν υπάρχουν ή 

καταργούνται οι ανεμογενήτριες. Εδώ γιατί ακόμα υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται? Ίσως 

γιατί είμαστε τριτοκοσμικοί κι ας ανήκουμε στην Ευρώπη........... 

Στην χώρα μας και δη σε ένα μικρό νησί, καταστρέφεται χλωρίδα και πανίδα. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτουλησ-ιωάννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζηθεοδώρου-θεόδωροσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#fotopoulou-athanasia


Μετά την λήξη ζωής των ανεμογενητριών (που δεν ξεπερνά τα 20 με 25 χρόνια) πώς θα 

επανέλθει η γη και το τοπίο? Ή μήπως θα μείνει δάσος άχρηστων ανεμογενητριών και 

τσιμέντα? 

Τα φώτα και ο θόρυβος γνωρίζετε τι κόστος έχει πάνω στην ανθρώπινη ισορροπία ή αυτό δεν 

υπολογίζεται? Το ότι όλα αυτά σχεδιάζονται να γίνουν σε απόσταση αναπνοής από 

κατοικημένες ζώνες δεν πρέπει να ληφθούν επιτέλους υπόψιν? 

Και τέλος, με τόσα πολλά πάρκα ανεμογενητριών, γιατί δεν οφελούμαστε ενεργειακά ως τώρα, 

παρά η ενέργεια έχει αυξηθεί στα ύψη? Τελικά πού και πώς οφελείται ο πολίτης αυτού του 

κράτους, ή είναι μόνο για συμφέροντα λίγων? 

Η υποβάθμιση του νησιού είναι βέβαιη. Και τουριστικά και ως φυσικό κάλλος. Αφήστε την 

γη ήσυχη πια. Αφήστε τους τόπους να έχουν παρθενική φύση χωρίς ανώφελες παρεμβάσεις! 

Για όλα αυτά λοιπόν διαφωνώ κάθετα στο να γίνουν και άλλα αιολικά τερατουργήματα, 

οπουδήποτε και δη στην μικρή Σκύρο!!!! 

  

Πασπαλιάρη Αγγελική  

17 Φεβ 2022, 20:40 

Υπερβολική εγκατάσταση σε ένα μικρό νησί και σε μεγάλο μέρος περιοχής Natura! Αγαπαμε 

τον τόπο αυτό  και είμαστε ΚΑΤΑ στο έργο αυτό!!!! 

ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΓΚΕΚΑ  

17 Φεβ 2022, 20:46 

Δεν θα σας επιτρέψουμε ΠΟΤΕ να μας στερήσετε για πάντα τα χρώματα, τους ήχους, τα ζώα, 

τα πουλιά, τις γραμμές, τις καμπύλες του βουνού ΜΑΣ που κουβαλάμε  σαν ξεχωριστη 

εικόνα από μικρά παιδιά..με τη θέα του μεγαλώσαμε και με τη θέα του θέλουμε να πεθάνουμε. 

ΦΕΡΓΑΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  

17 Φεβ 2022, 20:48 

Όχι στη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Ναι στην τουριστική ανάπτυξη 

,στον σεβασμό αυτού του τόπου και στη ποιότητα της ζωής των κατοίκων του νησιού. 

Μπαρμπάτη Λυδία  

17 Φεβ 2022, 20:51 

Δε συμφωνώ σε καμία περίπτωση με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Σκύρο και γενικά 

σε τόπους , όπου η πανίδα και η χλωρίδα είναι σπάνια και προστατευόμενη από διεθνείς 

συνθήκες! Ακόμη, διαφωνώ πλήρως με το έργο αυτό, καθώς η εγκατάσταση ανεμογεννητριών 

πέρα από την καταστροφή του περιβάλλοντος θα επιφέρει όχληση στους κατοίκους της 

Σκύρου σε όλους τους τομείς, όπως ο τουρισμός. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πασπαλιάρη-αγγελική
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αμερισσα-χριστοδουλου-γκεκα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φεργαδη-σπυριδουλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαρμπάτη-λυδία


Οφείλετε να προστατεύσετε το φυσικό πλούτο της χώρας μας και τους πολίτες και όχι να μας 

οδηγησετε στην εξ ολοκλήρου κατακρεουργηση! 

ΛΙΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  

17 Φεβ 2022, 20:54 

Κανείς δεν αμφισβητεί οτι η αιολική ενέργεια και οι ανεμογεννήτριες είναι μια εναλλακτική 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αυτά που αμφισβητούνται έντονα είναι η επιλογή πολύ μεγάλων 

ανεμογεννητριών και η χωροθέτηση τους. Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , οι ανεμογεννήτριες που ήδη βρίσκονται σε διάφορα στάδια 

αδειοδότησης για περιοχές εκτός Natura επαρκούν για να υπερκαλυφθεί κατά δύο έως τρεις 

φορές ο εθνικός στόχος για το 2030. 'Αρα αν πραγματικά θέλουμε να μειώσουμε το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ενέργειας πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση. (πχ να μην 

επιτρέπεται η λειτουργία κλιματιστικών σε χώρους με ανοικτές πόρτες κλπ) 

Η βασική αρχή που διέπει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ότι η παραγωγή πρέπει να 

βρίσκεται κοντά στην κατανάλωση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή πρέπει να 

είναι όσο το δυνατό το ελάχιστο. Και με τα δυο έτσι όπως συμβαίνει υπάρχει πρόβλημα. 

Αν λάβουμε υπόψη παραδείγματα εκτός Ελλάδας (Γερμανία , Νορβηγία ,ΗΠΑ) θα 

διαπιστώσουμε ότι το μέλλον των αιολικών κρίνεται πλέον αβέβαιο. Μεταλλικά κουφάρια 

σκουριάζουν σε βουνοκορφές καθώς η αποκαθήλωση τους είναι εξαιρετικά δαπανηρή. 

Μικρό το όφελος, μεγάλη η καταστροφή. 

Anne Elkoubi  

17 Φεβ 2022, 20:54 

Non au projet d'installation d'éoliennes sur l'île de Skyros !!  

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

17 Φεβ 2022, 21:05 

Όσο ζεις μαθαίνεις. Είμαι 84 χρονών και τώρα, στα ύστερα, μου λένε ότι για να σώσεις το 

περιβάλλον πρέπει να το καταστρέψεις! Και αναρωτιέμαι, εγώ τα χάνω τα μυαλά μου ή αυτοί;; 

Δογάνη Μαρίνα Ελένη  

17 Φεβ 2022, 21:07 

Δηλώνω την διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης των έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 299,6 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την 

πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. Να μη μετατραπεί το βουνό από 

φυσικό σε βιομηχανικό τοπίο. Σταματήστε να ισοπεδώνετε τα βουνά της πατρίδας μας. 

Σταματήστε να καταστρέφετε βασικούς τομείς δραστηρίοτητας (τουρισμός, 

αγροτοκτηνοτροφία κλπ), να καταπατάτε εκτάσεις. Σταματήστε να μη σέβεστε τις θέσεις της 

τοπικής κοινωνίας και της δημοτικής αρχής της Σκύρου και των άλλων περιοχών. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λιασκου-ειρηνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#anne-elkoubi
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπινησ-εμμανουηλ
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Είναι ακόμη σε ισχύ η υπ'αριθμόν 1690/2020 απόφαση του ΣΤΕ βάσει της οποίας 

απαγορεύεται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην περιοχή αυτή για λόγους προστασίας 

της βιοποικιλότητας. 

Λαμπροπουλου Ματα  

17 Φεβ 2022, 21:07 

Το νησι δεν μπορει να σηκωσει ενα τοσο μεγαλο εργο. Ποσο μαλλον οταν αυτο δεν 

εξασφαλιζει καν την ενεργειακη αυτονομια του τοπου.  

Κουναδινη Τάνια  

17 Φεβ 2022, 21:08 

Όχι στο καταστροφικό έργο για το νησί μας. 

Βαγιας Δημήτριος  

17 Φεβ 2022, 21:09 

Πραγματικά δεν καταλαβαίνω με ποια κριτήρια επιλέγεται ο αριθμός ανεμογεννητριων που θα 

εγκατασταθουν, ποιος γνωμοδοτεί για αυτό και ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των 

εταιρειών. Ντροπή. Τα έχετε ρημάξει όλα! 

Μαυρίκος Νικόλας  

17 Φεβ 2022, 21:22 

Είναι υποχρέωση όλων μας να προστατεύσουμε τον τόπο μας από τέτοιου μεγέθους 

καταστροφή! Οχι σε αυτό το τέρας, δεν θέλουμε να σηκώσουμε εμείς αυτό το φορτίο!  

Θάνου Άννα  

17 Φεβ 2022, 21:22 

Όχι στο μεγάλο καταστροφικό, για το μικρό τόπο μας, έργο!! 

Τσαγαλά Πέννυ  

17 Φεβ 2022, 21:31 

Η Σκύρος λέει όχι στις ανεμογεννήτριες!! Ας μην αλλοιωσουμε αυτή την άγρια ομορφιά!! 

Είμαστε όλοι εδώ να στηρίξουμε το νησί της καρδιάς μας!!! 
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Κοκκαλη Χαρα  

17 Φεβ 2022, 21:31 

ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΟΝΕΜΕΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕ ΣΤΗ ΝΌΤΙΑ ΣΚΎΡΟ. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ 

ΤΌΠΟ ΜΑΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΕΤΕ ΥΠΌΨΙΝ ΤΗΝ ΓΝΏΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΊΚΩΝ 

ΚΆΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 

Εμμανουήλ Δημήτρης  

17 Φεβ 2022, 21:34 

Τα όρη είναι τα ιερά του Πανός όπου εκεί σφυρίζει. Είναι τα ιερά των νυμφών. Είναι τα ιερά 

των ουρανίων θεών. Μην βεβηλωνετε τα ιερά των θεών με τα γιγαντικα σας μιάσματα. Η ύβρις 

σας κατά των ιερών που νομίζετε ότι θα σας οδηγήσει; Νομίζετε ότι ο εφήμερος βίος σας είναι 

το μόνο που υπάρχει; Άθλιοι. Τυφλοί. Δεν βλέπετε που σας οδηγούν οι πράξεις σας. 

Μετανοηστε για την ύβρη σας όσο έχετε ακόμα καιρό. Από την οργή των θεών δεν θα 

γλυτώσετε ούτε εσείς ούτε οι απόγονοι σας. Αμαρτίες γονέων παιδευουσι τέκνα. Στις ιερές 

κορυφές των ορέων να στήσετε ξανά τους βωμούς των ουρανίων θεών να εξιλεωσετε την οργή 

τους και να πάψετε αυτή την ανοσιοτητα.  

Τσωλης Δημητρης  

17 Φεβ 2022, 21:38 

Καταστροφή για την φύση , για τον τουρισμό ..για τον τόπο μας ! 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΈΣΤΗΣ  

17 Φεβ 2022, 21:38 

Ένα έργο το οποίο θα καταστρέψει τελείως την χλωρίδα και την πανίδα μιας τοσο μεγάλη 

έκταση του νησιού μας. Περιοχή μάλιστα που ανήκει στο πρόγραμμα Natura. Είμαστε 

αντίθετοι με ένα έργο που θα έχει ως αποτελεσμα την καταστροφή του νησιού μας.  

Χατζηθεοδωρου Θεόδωρος  

17 Φεβ 2022, 21:42 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ! 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ! 

Λαφαζανης Μιχαλης  

17 Φεβ 2022, 21:43 

Γιατί το κάνετε αυτό στα όμορφα νησιά μας όχι όχι  
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαφαζανης-μιχαλης


Κουναδίνης Δημήτριος  

17 Φεβ 2022, 21:45 

Λέμε ΟΧΙ σε αυτό το καταστροφικό έργο , στην εγκατάσταση των τεράστιων αιολικών 

πάρκων Σκύρο αφού θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός να αλλοιώσει για πάντα το φυσικό τοπίο 

του Βουνού , περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και βιότοπο για απειλούμενα είδη 

χλωρίδας και πανίδας και αφετέρου θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στον τουρισμό, 

την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία που είναι βασικές πηγές βιοπορισμού των κατοίκων του 

νησιού . 

Μαυρίκου Αννα  

17 Φεβ 2022, 21:47 

Λέμε ΟΧΙ σε αυτό το καταστροφικό έργο , στην εγκατάσταση των τεράστιων αιολικών 

πάρκων Σκύρο αφού θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός να αλλοιώσει για πάντα το φυσικό τοπίο 

του Βουνού , περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και βιότοπο για απειλούμενα είδη 

χλωρίδας και πανίδας και αφετέρου θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στον τουρισμό, 

την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία που είναι βασικές πηγές βιοπορισμού των κατοίκων του 

νησιού . 

Ματτες Βικτωρας  

17 Φεβ 2022, 21:47 

Είναι κρίμα να γίνουνε τέτοια έργα όταν οι εταίροι μας πλέον αποστασιοποιούνται από τέτοια 

έργα έχοντας υπόψη τους τα γνωστα αποτελέσματα μετά από 20 χρόνια. Ναι στην 

εγκατάσταση 4 ανεμογεννητριών για τις ανάγκες του νησιού. Με ρήτρα απομάκρυνσης και 

αποκατάστασης του τοπίου, όταν οι ανεμογεννήτριες δεν θα λειτουργούν πλέον. 

Όχι στην καταστροφή των τουριστικών πόρων της Ελλάδας  στο βωμό των επενδύσεων 

διαφθοράς.  

Το Κ.Α.Π.Ε θα είναι νομικά υπεύθυνο για κάθε παράνομη αδειοδότηση πολύ σύντομα. 

  

Moser Joachim  

17 Φεβ 2022, 21:53 

Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, 

der letzte Fisch gefangen, werdet Ihr feststellen, dass man Geld nicht 

essen kann. 

 

Darum NEIN zum Bau der Windräder auf Skyros! 

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουναδίνης-δημήτριος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρίκου-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ματτες-βικτωρας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#moser-joachim


moser maria  

17 Φεβ 2022, 21:57 

Es ist mir unverständlich wie es sein kann, dass man in einem 

Naturschutzgebiet Windräder errichten will / kann / darf. 

In diesem Gebiet gibt es eine endemische Fauna und Flora. Gott sei Dank 

noch eine wenige berührte und ursprüngliche Natur. 

Als Tourist kann ich nur sagen - DAS ursprüngliche Griechenland. 

 

Deshalb NEIN zu den Windrädern! 

Ορφανού Άννα Ορφανού  

17 Φεβ 2022, 22:04 

Λέμε όχι  σε ότι καταστρέφει την φύση.  

Μαυρικος Μανώλης  

17 Φεβ 2022, 22:05 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΎΡΟ 

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ  

17 Φεβ 2022, 22:12 

Αυτή η πράξη το μόνο που μπορεί να προκαλέσει είναι καταστροφή.. λέμε όχι στις 

ανεμογεννήτριες και όχι στην κακομεταχείριση του νησιού για τα συμφέροντα τρίτων.. 

ΝιΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  

17 Φεβ 2022, 22:14 

Απαραδεκτο !!!! 

Ελένη Αναστασιάδη- Φτούλη Ελένη Αναστασιάδη-  

17 Φεβ 2022, 22:16 

Πιστεύω ότι θα είναι ένα καταστροφικό έργο στο όμορφο νησί μας!! 

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ  

17 Φεβ 2022, 22:26 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. 

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#moser-maria
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανού-άννα-ορφανού
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικος-μανώλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τασιοπουλοσ-ορεστησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολαου-πηνελοπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ελένη-αναστασιάδη-φτούλη-ελένη-αναστασιάδη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλακησ-νικοσ


TZANIS ΜΑΝΏΛΗΣ  

17 Φεβ 2022, 22:27 

Είμαι αντίθετος με την αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος ιδικότερα όταν δεν υπάρχει 

πρόβλεψη απεγκατάστασης με την λήξη της διάρκειας ζωής τους 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17 Φεβ 2022, 22:33 

ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ "ΣΠΑΝΙΩΝ" ΠΤΗΝΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ 

ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ!!!  

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ 

ΣΚΥΡΟΥ 

Περίδα Ασπασία  

17 Φεβ 2022, 22:46 

Το όρος Κόχυλας έχει κηρυχθεί περιοχή Natura 2000(απόφαση 51979/21-12-2017) και 

επικυρωθεί από το ΣΤΕ.  Πως είναι δυνατόν αυθαίρετα να αποφασίζεται η εγκατάσταση 

ανεμογενητριών σε προστατευόμενη περιοχή εις βάρος της βιοποικιλότητας της πανίδας & 

χλωρίδας; Είναι προφανές ότι σκοπός είναι το κέδρος και όχι οι "περιβαλλοντικές" 

ευαισθησίες του υπουργείου. Το όρος Κόχυλας και το οροπέδιο είναι : 1. πέρασμα 

απειλούμενων  μεταναστευτκών πουλιών όπως του Μαυροπετρίτη 2. βιότοπος του μοναδικού 

Σκυριανού πόνυ 3. τόπος σπανίων και ενδημικών ειδών χλωρίδας. Εκτός των περιβαλλοντικών 

παραμέτρων, σε ένα τόσο μικρό νησί ο χώρος αυτός είναι μοναδικός για τον επισκέπτη πράγμα 

που προσδίδει πρόσθετη αξία στη Σκύρο. Αρκετές βουνοκορφές έχουν βιασθεί, αφήστε τις 

εναπομείνασες τουλάχιστον σαν παρακαταθήκη. 

Τζουρουδης Γιώργος  

17 Φεβ 2022, 22:48 

Σταματήστε να δολοφονειτε τη φύση.Δεν χρειαζόμαστε τέτοια εκτρώματα στον τόπο μας 

Κουτσοβασίλης Βαγγέλης  

17 Φεβ 2022, 22:50 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 
Cross Lucinda  

17 Φεβ 2022, 22:57 

This project must stop immediately. The catastrophic damage it will cause to Skyros is 

incalculable. Think of future generations and cease work on this at once. 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#tzanis-μανώλησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιαννακοπουλοσ-δημητριοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#περίδα-ασπασία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζουρουδης-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουτσοβασίλης-βαγγέλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#cross-lucinda


Τρίγκου Ρούλα  

17 Φεβ 2022, 22:58 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης 6 Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  Είναι πραγματικά απορίας άξιο 

πώς ένα τέτοιο έργο τίθεται ευθύς εξαρχής ως υποψήφιο στην κατηγορία αυτή έργων! 

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του 

αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους 

αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση 

δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί 

αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού 

Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 
• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 
• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 
στον κόσμο, 

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. 

Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της 

Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τρίγκου-ρούλα-2
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Καϊάφα Ουρανία  

17 Φεβ 2022, 22:59 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  
• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 
• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 
κόσμο,  

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καϊάφα-ουρανία
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Κουκης Περικλης  

17 Φεβ 2022, 23:00 

Μακριά από την Σκύρο τα αρπακτικά 

ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  

17 Φεβ 2022, 23:00 

Απαράδεκτο θα είναι η καταστροφή της Σκύρου  

Γεραντώνη Θεοδώρα  

17 Φεβ 2022, 23:01 

Δεν συμφωνώ με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Σκύρο καθώς και επηρεαστεί 

αρνητικά και ανεπανόρθωτα η φύση, ειδικότερα η μοναδική και απειλούμενη ενδημική πανίδα 

και χλωρίδα του νησιού. 

Μωραιτης Αναστάσιος  

17 Φεβ 2022, 23:02 

Όχι στη καταστροφή της φύσης και της ζωής του βουνού μας. Όλοι μαζί ενωμένοι για να 

αποτρέψουμε αυτή τη καταστροφή  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουκης-περικλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουτσουπησ-σπυροσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεραντώνη-θεοδώρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μωραιτης-αναστάσιος


ZUCCHELLI Cinzia  

17 Φεβ 2022, 23:02 

I love this island i've been coming here for a lot of years and i don't want to be touched or 

changed by giganti windmill park. You' ll destroy a paradise and a protected area  by the law 

Κατσίκης Παντελης  

17 Φεβ 2022, 23:03 

Είμαι κάθετα αντίθετος στην ιδέα καθώς το αποτέλεσμα από την επέμβαση σε άλλα νησιά πχ 

παρος είναι έκτρωμα αισθητικά αλλά και περιβαντολογικα για κατοίκους και επισκέπτες.  

Κοσμάς Εμμανουήλ  

17 Φεβ 2022, 23:05 

Είναι εγκληματικό να θέλουν να  καταστρέψουν μια παρθένα περιοχή( Natura 2000) για δήθεν 

πράσινη ανάπτυξη μετατρέποντας σε βιομηχανική περιοχή με σκοπό μόνο το κέρδος... 

  δε θα τους αφήσουμε να πειράξουν ουτε σπιθαμή στο "βουνό" 

Καραμπινης Γιάννης  

17 Φεβ 2022, 23:05 

Οχι στο αιολικο παρκο .οχι στην κατασροφη της σκυρου 

Schimpl Doris  

17 Φεβ 2022, 23:16 

 

Please save the beauty and the unique greek atmosphere of Scirus and avoid to build these 

horrible huge wind turbines for the habitants and guests! 

Γεωργούδη Μαρία  

17 Φεβ 2022, 23:19 

Εκτός από τη λογική επιχειρηματολογία σε τέτοιες περιπτώσεις, που εκτέθηκε τόσο εύστοχα 

στα προηγούμενα σχόλια, υπάρχει και το συναίσθημα, για να υποκινεί τη σκέψη και την καρδιά 

κάθε απλού ανθρώπου. Με το συναίσθημα να ξεχειλίζει, λοιπόν, σε χιλιάδες ανθρώπους 

ντόπιους και μη που αγάπησαν και αγαπούν το υπέροχο αυτό νησί των Σποράδων, εκφράζουμε 

την έντονη επιθυμία μας να παραμείνει ο τόπος αγνός, να διατηρήσει τη φυσική ομορφιά που 

του δώρισε απλόχερα ο Θεός, να συνεχίσει να χαρίζει στέγη σε τόσους σπάνιους οργανισμούς 

και να γεμίζει αγαλλίαση την ψυχή κάθε επισκέπτη. Αυτό το υπέροχο οικοσύστημα 

επιθυμούμε να διατηρηθεί ως έχει! 

Τουντας Ιασονας  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#zucchelli-cinzia
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κατσίκης-παντελης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοσμάς-εμμανουήλ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπινης-γιάννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#schimpl-doris
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργούδη-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τουντας-ιασονας


17 Φεβ 2022, 23:26 

Αποτρόπαιο,απαράδεκτο, και καταστροφικό για το φυσικό περιβάλλον του νησιού 

Ψαριωτη Ελενη  

17 Φεβ 2022, 23:34 

 ΟΧΙ στην τσιμεντοποιηση του ΚΟΧΥΛΑ!!!                     ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες  !! 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ  

17 Φεβ 2022, 23:36 

ΟΧΙ σε αυτο το τεραστιο, δισαναλογο και καταστροφικο έργο που θα επιφέρει τεράστιες και 

σοβαρες περιβαλλοντικες αλλαγές και  θα επιρρεασουν  δραματικα την βιοποικιλότιτα, την 

κτηνοτροφία, το τοπίο, το τουριστικο προιον του τόπου μας. 

Συντασσομαι με τον Δημο Σκύρου και ολους τους συμπατριώτες μου στον αγώνα εναντια σε 

αυτο το καταστροφικο έργο.  

Μπερτσιμά Ιωάννα  

17 Φεβ 2022, 23:36 

Απαράδεκτη, ανεπίτρεπτη και μαύρη η συγκεκριμένη επένδυση. Καταστροφικές οι συνέπειες 

για το νησί μας. Οι μόνοι που επωφελούνται είναι οι επενδυτές. Αντιτίθεμαι πλήρως στο 

συγκεκριμένο έργο!  

ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΝΑ  

17 Φεβ 2022, 23:39 

Η σχεδιαζόμενη επένδυση που αφορά στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών ύψους 180 μέτρων 

και συνολικής ισχύος 299.6 MW σε περιοχή Natura στη νότια Σκύρο, υπόσχεται να 

καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον. Συμφωνώ στο να συμμετέχω στην παραγωγή καθαρής 

ενέργειας ως πολίτης, μέσα από νομοσχέδια που θα δίνουν κίνητρα σε όλους μας (πολίτες, 

δήμους ή κοινόιτητες) να τοποθετήσουμε  συστήματα παραγωγής ενέργειας, μικρότερης και 

πιο διαχειρίσιμης εμβέλειας, που να δίνεται στο δίκτυο αλλά και να αυτοεξυπηρετει την κάθε 

περιοχή, συμβάλλοντας στην Εθνική παραγωγή καθαρής ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση 

είναι πιο εύκολη η απομάκρυνσή τους με την εξέλιξη των μελλοντικών πιο εξελιγμένων 

συστημάτων. Η Φύση πώς θα αποκατασταθεί; Η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής θα πληγεί. 

Η επένδυση αυτή θα καταδικάσει τη Σκύρο να χαρακτηρίζεται μόνο σαν βιομηχανική και 

στρατιωτική ζώνη, αφανίζοντας την από τον τουριστικό χάρτη. 

ΟΧΙ βιομηχανία ανεμογεννητριών στη Σκύρο, ΝΑΙ στη συμμετοχή όλων μας στην παραγωγή 

καθαρής ενέργειας 

Τουντας Ιασονας  

17 Φεβ 2022, 23:39 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ψαριωτη-ελενη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ανδρεου-μανωλησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπερτσιμά-ιωάννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανιατη-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τουντας-ιασονας-2


Αποτρόπαιο,καταστροφικό για το φυσικό περιβάλλον και το μέλλον του νησιού  

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΗΝΑ  

17 Φεβ 2022, 23:43 

Είναι απαράδεκτο στον βωμό του κερδους να θυσιάζεται η χλωρίδα και η πανίδα μιας περιοχής 

που έχει χαρακτηριστεί Natura, όπως είναι το όρος Κόχυλας. Ως άνθρωποι πρώτα και ύστερα 

ως Σκυριανοί οφείλουμε να εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε τέτοιες ενέργειες που αποτελούν 

βιασμό της φύσης. 

Χιωτης Γιώργος  

17 Φεβ 2022, 23:45 

ΟΧΙ ΡΕ !!!!!! 

ΚΟΠΙΑΣΤΕ !!!! 
PIKIONIS NIKIFOROS NIKOLAOS  

17 Φεβ 2022, 23:50 

  

Αντιγραφω απο τον Κο Χαμπιμπη γιατι με εκφραζει πληρως 

  

Η εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 58 

ανεμογεννητριών, στην θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» είναι ένα θηριώδες 

βιομηχανικό έργο που έρχεται σε σύγκρουση με την διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική 

σημασία του τόπου, τον οποίο θα μετατρέψει αναπόφευκτα σε βιομηχανική ζώνη, αν 

συνυπολογιστούν και οι συνοδές εργασίες (διάνοιξη δρόμων κλπ). Το έργο θα έχει 

ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα, μεγάλο μέρος του οποίου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000, έχει χαρακτηριστεί 

ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 

92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ, ενώ αποτελεί Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird 

Area, IBA). Πέρα από την παγκόσμια σημασία της περιοχής για το Μαυροπετρίτη, 

στον Κόχυλα φιλοξενούνται κι άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων, γεγονός 

που συμβαίνει ακόμα εξαιτίας της απομόνωσης του νησιού και της κομβικής του θέσης στο 

Αιγαίο, αρκετά μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Η ακεραιότητα του οικοσυστήματος οφείλεται στην σχεδόν καθολική απουσία 

ανθρωπογενών υποδομών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, πέρα της κτηνοτροφίας. 

Αν πραγματοποιηθεί η γιγαντιαία αυτή εγκατάσταση προφανώς κάτι τέτοιο θα πάψει να ισχύει, 

και η επίδραση στη βιοποικιλότητα θα είναι τρομακτική. Πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπ΄όψιν όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να ζυγιστούν 

τα οφέλη, αν πραγματικά υπάρχουν, σε σχέση με τους κινδύνους που είναι σίγουρα πολλοί. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φιλιππου-αθηνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χιωτης-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#pikionis-nikiforos-nikolaos


Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 333MW 

ΣΤΗΝ ΖΕΠ GR 2420006 «ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (Οκτώβρης 2011). 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

Graf Brigitte  

17 Φεβ 2022, 23:53 

Dear ladies and gentlemen! 

 

My name is Brigitte Graf, I live in Austria and I have visited Skiros for 45 years. The reason 

why I like Skiros that much was for many years the almost untouched landscape, the beauty of 

nature and the 

wild animals, and last not but not least the kindness and hospitility of the residents. 

Recently I was informed that some regions of this idyllic landscape will be ruined by installing 

about 60 wind mills, widely spread over the island. Beside the influence on nature and on all 

living beings on 

Skiros, even science cannot give a satisfying answer to health influence by the ultrasonic 

caused by the mills. 

I wonder, if the residents are informed about this maybe harmful effects for human beings, 

animals and plants. 

I am sure most tourists who love Skiros will be horrified by this project. 

I beg you so much to extend the dead line for the start of building the mills and to discuss and 

reflect the project seriously. 

 

Hopefully with kind regards 

Brigitte Graf 

  

Φτούλης Χρήστος  

17 Φεβ 2022, 23:54 

Σε τούτη τη χώρα που βαθύτατα σέβομαι και αγαπώ, σήμερα την αντικρίζω και λυπάμαι, που 

κατάντησε έρμαιο του συμφέροντος. Και δυστυχώς όχι του εθνικού συμφέροντος. Στην 

Πατρίδα μας, αν αντιλαμβανόμαστε σήμερα αντίσταση αυτή προέρχεται από τα νησιά μας 

(Λέσβο, Χίο, Λέρο, Κω). Ήρθε η σειρά της Σκύρου, ενός ελληνικού νησιού στο κέντρο του 

Αιγαίου. Έχει σημασία το κέντρο του Αιγαίου για όσους αγαπούν και κατανοούν την αλήθεια 

της Γεωγραφίας. Η ελπίδα κρύβεται στην συσπείρωση μας σε ένα ζήτημα που ευτυχώς όλοι 

το κατανοούμε και το κοιτούμε με τα ίδια μάτια. 

Όχι στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και στην εφαρμογή της λεγόμενης πράσινης 

μετάβασης. 

  

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#graf-brigitte
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτούλης-χρήστος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικοσ-γεωργιοσ


17 Φεβ 2022, 23:57 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ! ΟΧΙ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΠΑΔΩΝ!  

Γιάννης Μαυρίκος  

17 Φεβ 2022, 23:58 

Τεράστιο και καταστροφικό έργο.Περιβαλλοντική υποβάθμιση , καταστροφή του μοναδικού 

φυσικού τοπίου , αλλαγες στην διαβίωση των σπάνιων πουλιών. 

ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

17 Φεβ 2022, 23:58 

ΟΧΙ στην καταστροφή του τόπου στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης. Ελεύθερα βουνά χωρίς 

ανθρώπινες παρεμβάσεις. Ας είναι η φωνή μας αυτή η παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.  

ΦΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

18 Φεβ 2022, 00:01 

Νησιωτικές περιοχές οπως η Σκυρος με ιδιαίτερου κάλλους, με βιοποικιλοτητα 

χαρακτηρισμενες natura όπου κατά κανόνα συρρέουν άνθρωποι των πόλεων για αναψυχή, 

αναζήτησή ησυχίας, διακοπές και γενικά αναζωογόνηση σε φυσικό περιβάλλον, θα έπρεπε, 

δια ροπαλου να απαγορευεται 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ  

18 Φεβ 2022, 00:03 

Διαβάζω την Επιτελική Σύνοψη της Επένδυσης (που αφορά την εισήγηση για την υπαγωγή 

του επενδυτικού σχεδίου της Αιολικής Σκύρου στον νόμο περι Στρατηγικών επενδύσεων) και 

αναρωτιέμαι πως είναι δυνατόν ένας θεσμικός φορέας υπό την εποπτεία μάλιστα του Υπ. 

Εξωτερικών, να εισάγει προς διαβούλευση ένα τέτοιο κείμενο-έκθεση που βρίθει ανακριβειών 

και είναι σαν να αναπαράγει ένα δελτίο τύπου της εταιρείας με στόχο την προσέλκυση 

επενδυτών. 

Πιο συγκεκριμένα – αφήνοντας έξω τα οφθαλμοφανή -βλέπε δίκτυο Natura 2000 . 

Από την έκθεση  της ENTERPRISE GREECE αντιγράφω: 

1) Επιπλέον, το επενδυτικό έργο συντάσσεται με τις γενικές κατευθύνσεις του Αναθεωρημένου 

Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (ΦΕΚ 

299/ΑΑΠ/2018, 2018), 

         Και πιο κάτω με ‘’ψιλά γράμματα’’ :  (ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/2018, 2018), «Νήσος Σκύρος: 

Ο      τουρισμός αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του νησιού, γι’ αυτό και ενισχύεται 

από τον σχεδιασμό. Παράλληλα, ενισχύονται και οι παραδοσιακές καλλιέργειες και 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιάννης-μαυρίκος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λιασκοσ-δημητρησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτουλησ-δημητρησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολοπουλου-λενα


δραστηριότητες σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων (υβριδικών) τεχνολογιών για 

την παραγωγή ΑΠΕ». 

Θεωρείτε λοιπόν οτι  η αμιγώς αιολική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας θεωρείται υβριδική 

τεχνολογία.Έχετε λάθος κύριοι.Οι ανεμογεννήτριες είναι παρηκμασμένη τεχνολογία .   Αυτός 

είναι ένας από τους λόγους που τα προς εγκατάσταση αιολικά πάρκα σε όλο τον κόσμο είναι 

offshore εγκαταστάσεις δηλαδή στη θάλασσα. 

Και για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση -όσον αφορά την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλαδας- διαβάστε απλά την 148/03-06-2020 απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου. 

2) Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 451.158.165,00€ ενώ αναμένεται να 

δημιουργηθούν 240 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής και 60 

μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη έργου 

Μπορείτε παρακαλώ να μας ενημερώσετε ποιο εκτιμάτε ότι θα είναι το ύψος της οποιασδήποτε 

μορφής  επιδότησης της συγκεκριμένης επένδυσης.Ποιά θα είνα τα ίδια κεφάλαια με τα οποία 

ο επενδυτής θα χρηματοδοτήσει την επένδυση; 

Με ποιο τρόπο τεκμηριώνεται ο αριθμός 60 (!!!) μόνιμες θέσεις (πάνω από ένας εργαζόμενος 

ανα ανεμογεννήτρια).Προφανως δεν τεκμηριωνεται γιατι ειναι εντελως αυθαιρετη και 

εξωπραγματικη εκτιμηση.Σκοπος του μαγικου αριθμου ειναι η ενισχυση της εισηγησης 

σας απο την πρόνοια του νόμου 4608/2019 -Μέρος Β’ ,κεφ.Α’ ,δ’κατηγορία στρατηγικών 

επενδύσεων,Στρατηγικές επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης ,(απαιτούνται τουλάχιστον 30 

μόνιμες θέσεις).  Μήπως με την ένταξη σ’αυτην τη κατηγορία παρακάμπτεται ο χρόνος για 

την αναμονή προς ολοκλήρωση του υπο εξέλιξη έργου των Ειδικών Περιβαλλοντικών 

Μελετών; 

Με την ολοκλήρωση των ΕΠΜ θα ξεκαθαριστεί οριστικά που επιτρέπεται τι. 

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τότε δεν θα μπορέσει να γίνει τίποτε στις περιοχές Natura της 

Σκύρου. 

3) Η διασύνδεση των έξι αιολικών πάρκων με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας αποτελεί έργο υψηλής σημασίας καθώς θα βοηθήσει στην ενεργειακή 

ανεξαρτητοποίηση του νησιού, στον περιορισμό της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, 

ενώ παράλληλα θα συνδράμει στην ικανοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για 

μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας της χώρας και στην ενίσχυση του βιώσιμου αποτυπώματος της. 

Εδώ φαντάζομαι ότι αστειεύστε. Δεν αντέχει σε κανένα σχολιασμό η διαπίστωση της έκθεσης 

σας .Αν δεν έχετε καταλάβει μιλάτε για 1100 GWh ετήσια παραγωγή. 

Απλά θέλω τελειώνοντας να επισημάνω ότι οι 58 ανεμογεννήτριες ισχύος 5,1 MW την 

εγκατάσταση των οποίων προτίθεστε να εισάγετε στον ν.4608,εχουν ύψος περίπου 180m,όσο 

περίπου ένας ουρανοξύστης 65 ορόφων και βέβαια δεν συζητάμε για την θεμελίωση της 

(εκβραχισμοί , διαχείριση μπαζών ,εκατοντάδες κυβικά μέτρα μπετόν αρμέ) για κάθε μονάδα 

, ούτε τα λοιπά συνοδά έργα . 



Καταλαβαίνετε άραγε τι καταστροφή -στο όνομα της καθαρής ενέργειας-πάτε να κάνετε 

σ’αυτο το μικρό κομμάτι γης στη μέση του Αιγαίου. 

Θα μπορούσα να παραθέσω και άλλα στοιχεία αλλά νομίζω ότι είναι προφανής η σκοπιμότητα 

της επένδυσης : ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ  το οποίο  θεωρώ νόμιμη και θεμιτή επιδίωξη για κάθε 

επενδυτή, καθολου όμως ΗΘΙΚΗ και κυρίως εξόχως ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ εταιρική στάση 

μιας και δεν σέβεται την τοπική κοινωνία, τους ανθρώπους που επένδυσαν τους κόπους μιας 

ζωής στον τουρισμό , την κτηνοτροίια ,την μελισσοκομια , την ήπια γενικά ανάπτυξη και 

έρχεστε εσείς τώρα να συνηγορήσετε και να εισηγηθείτε για την ανατροπή της ζωής τους. 

ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ… 

Υπάρχει ακόμη χρόνος για αντιστροφή της πορείας. 

Υπάρχει??? 

Μπούρικας Παναγιώτης  

18 Φεβ 2022, 00:04 

Το Νησί δεν είναι βιομηχανική περιοχή. Δεν είναι οικόπεδο κανενός. 

Όχι στην καταστροφή της Σκύρου  με αυτό το γιγάντιο έργο.  

Μαρκαντωνατου Ελπίδα  

18 Φεβ 2022, 00:11 

Σε χαρακτηρισμένη περιοχή natura, είναι προκλητικές και επικίνδυνες τέτοιες παρεμβάσεις.  

Ένα τεράστιο έργο σε ένα τόσο δα μικρό νησί.  

ΟΧΙ.     ΟΧΙ.      ΟΧΙ.  

ΠΑΝΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

18 Φεβ 2022, 00:14 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffiles.ornithologiki.gr%2Fdocs%2Ftext_Di

avouleusi_Skyros.docx%3Ffbclid%3DIwAR0bXg8HWWS6w8bLa99hiAYCJhOxwnac2se-

ZY0VjNZcts5ALp8Z548xTLY&h=AT0gSkBLCVK3ptC3GYrzQPkS8L2GUqKUmaeVlW

mG1WG-

qBJBeI0Kzeb8N5lGRtG26vooFCGVoOOvSP3gxub42HrtB9DiWFTv5I3Ckra4VST1RcnOu

hKWfyIbzC2-XdbvJA&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2reUn8K0aOYwSdeaUrz-

NLZB5SZCdCE2ZHpgokjP4gbJ5RYI1uVce-1abxS01Q1nd1izGWpyk59-

upccQMvP2tk1LbZ1s3MFILQlqZuGtrTaRGhVSjEOw7ZzosKZvNEZPzgD46dBa6AwNDL

sdHpQfKChVR1bAA2zbUkGrzXWQkk1SZYA 

Νταβαντζής Δημήτρης  

18 Φεβ 2022, 00:20 

Απαράδεκτο έργο, χωρίς καμία λογική όσον αφορά το φυσικό περιβαλλον και την τοπική 

κοινωνία. Ως συνήθως, μια αρπαχτή της εποχής, που αφήνει πισω καμμένη γη.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπούρικας-παναγιώτης
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Υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη γι αυτό το έργο; 

Μπερτσιμά Παρασκευή  

18 Φεβ 2022, 00:23 

Ανεπίτρεπτο ....απάνθρωπο ...πόσο θα υποφέρει ακόμη αυτος ο τόπος ....πως να σηκώσει άραγε 

όλο τούτο το βάρος .....αν είχε φωνή η γη ....μόνο αν ειχε ........ 

Σακκας Χρηστος  

18 Φεβ 2022, 00:33 

Η Σκυρος έχει δώσει (όπως επιβάλλεται άλλωστε..) τα μέγιστα για την χώρα 

(Αεροπορία,Ναυτικό).Κατι πρέπει να της μείνει και για τους κατοίκους της...,Επι πλέον,Είναι 

και θέμα τήρησης του Συντάγματος (γιατί βλέπουμε μια καταστρατήγηση της απόφασης του 

Στε,και απόλυτη αδιαφορία για την καταστροφή -με το φαραωνικό μέγεθος του έργου-για το 

πανέμορφο βουνό και το περιβαλλον..) 

Ρίννη Ιωάννα Ρίννη  

18 Φεβ 2022, 00:34 

Κανένας μόνος. Όλοι μαζί στον αγώνα προστασίας για τα βουνά του νησιού μας! 

ΤΣΙΟΛΕΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  

18 Φεβ 2022, 00:34 

Ας αφήσουμε και κάτι φυσικό ως κληρονομιά για τα παιδιά μας στο μέλλον! 

Παπαδακη Κατερίνα  

18 Φεβ 2022, 00:37 

Ολοι είμαστε υπερ των εναλλακτικών μορφων ενέργειας και της προστασίας του 

περιβάλλοντος αλλά εδω το αποτέλεσμα θα ειναι αντιθετο! Θα καταστραφεί ενα πολύτιμο και 

πανέμορφο κομμάτι του νησιού. ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΎΡΟΥ! 

ΠΑΓΩΝΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  

18 Φεβ 2022, 00:39 

Ας μείνει και λίγο φύση για τα παιδιά του μέλλοντος!!!!!! 

Ελευθερίου Ιωάννα  

18 Φεβ 2022, 00:42 

Είναι πραγματικά λυπηρό και καταστροφικό για το νησί της Σκύρου.. ελπίζω οι κάτοικοι να 

το αποτρέψουν.. 

Τζανετή Θέκλα  

18 Φεβ 2022, 00:43 

Απαράδεκτη κίνηση για ένα τόσο μικρό νησί  
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζανετή-θέκλα


Ξανθούλη Μαρία  

18 Φεβ 2022, 00:43 

 Σεβασμός στην φύση και τους θησαυρούς της.. 

  

Κρητικού Κυπαρισσία  

18 Φεβ 2022, 00:43 

Απαράδεκτο  

Εννοείτε πως ΟΧΙ 

Τζανετη Νικολαος  

18 Φεβ 2022, 00:48 

Απαράδεκτο 

ΟΧΙ 

Σωτηριου Στελλα  

18 Φεβ 2022, 00:58 

Ενα μεγαλο Οχι, εκτός του ότι θα καταστραφεί μια περιοχή natura η τοπική κοινωνία η οποία 

εχει και τον πρωτο λογο το απορρίπτει καθολικά εδω και χρόνια! 

Κολιαδημου Καλλιοπη  

18 Φεβ 2022, 01:00 

Είμαι αρνητική στην εγκατάσταση αιολικων πάρκων στο νησί της Σκύρου. Πρόκειται για ένα 

μοναδικό φυσικό περιβάλλον με μοναδικη πανίδα (ενδημικο μικρόσωμο σκυριανό αλογάκι), 

σπανια χλωρίδα και κρίσιμη γεωγραφική θέση για τα αποδημητικά πουλιά και τη μεσογειακή 

φωκια! Τα αιολικά πάρκα θα καταστρέψουν ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον καθώς και τις 

προοπτικές του νησιού για τουριστική ανάπτυξη με σεβασμο και σε αρμονία με το περιβάλλον. 

Επιπλέον, από τη μέχρι τώρα εμπειρία φαίνεται ότι οι ανεμογεννήτριες έχουν μεγάλο κόστος, 

μικρό σχετικα προσδόκιμο ζωής (20 χρόνια), τα υλικά τους δεν ανακυκλώνονται (ήδη 

δημιουργούνται τεραστια νεκροταφεία ανεμογεννητριών στο εξωτερικό), είναι τεράστιες, 

θορυβώδεις και επιζήμιες για τα πτηνα! Με ποια λογική μια τέτοια επενδυση θεωρείται ότι 

έχει οικολογική προσέγγιση; 

Μαυρίκος Μανώλης  

18 Φεβ 2022, 01:04 

Οχι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Σκύρο 

Καραφέρια Χριστίνα  

18 Φεβ 2022, 01:07 

Συμφωνώ με τη τοποθέτηση του Δήμου Σκύρου 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθούλη-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κρητικού-κυπαρισσία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζανετη-νικολαος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σωτηριου-στελλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κολιαδημου-καλλιοπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρίκος-μανώλης
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Σύμφωνα με το ν. 4608/2019, «… η Ε.Ε.Ε. και Ε.Ε. α.ε.» αναρτά τα «βασικά στοιχεία» του 

φακέλου, χωρίς να εμπίπτουν στο επιχειρηματικό απόρρητο (αρθ. 16 § 1 περ. ε), σε μία 

«επιτελική σύνοψη της επενδυτικής πρότασης στον ιστότοπό της και καλεί σε δημόσια 

διαβούλευση το κοινό και τους συναρμόδιους φορείς» (αρθ. 17 § 1 εδ. 2).   

Τα έργα όπως διαπιστώνεται στο κείμενο ως προς τα περιβαλλοντικά τους στοιχεία: 

α) Το μεγαλύτερο μέρος της χωρικής εγκατάστασης συντελείται εντός περιοχής Natura. 

β) H υποθαλάσσια διασύνδεση συντελείται επίσης εντός «Ζώνης Ειδικής Προστασίας» 

(Natura). 

γ) Γίνεται αναγκαία χρήση αιγιαλού και παραλίας ενός γραφικού κόλπου (με τουριστική 

ανάπτυξη) και 

δ) Κατασκευάζονται στο «σύνολό τους» εντός δασικών εκτάσεων. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα παρατηρούμε ότι: 

αα) Παρατέθηκαν στοιχεία και ισχυρισμοί και ιδιαίτερα περιττής νομικής αναφοράς, 

αποτρέποντας το κοινό και τους φορείς για ουσιαστική συμμετοχή (Κεφ. Α). 

ββ) Παραλήφθηκαν τεχνικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το μέγεθος του έργου, ώστε οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις να είναι εύλογα αντιληπτές (Κεφ. Β). 

γγ) Παραλήφθηκαν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της επενδύτριας εταιρείας, τα οποία 

ακυρώνουν κάθε αιτιολογία ένταξης του έργου στις Στρατηγικές Επενδύσεις (Κεφ. Γ) 

  

Α. Μη ουσιώδη στοιχεία 

(1) Παράθεση κατά το 1/3 του κειμένου νομοθετημάτων «Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων» 

για τα οποία στο στάδιο αυτό «… δεν γίνεται η αξιολόγηση αυτών… και η οποιαδήποτε τυχόν 

εκτίμησή δεν είναι δεσμευτική για τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα» (ΣτΕ Ολομ 531/2015 κ.α.). 

(2) Η επισήμανση του έργου ισχύος 300 MW αιτιολογούμενη ότι, «… θα βοηθήσει την 

ανεξαρτητοποίηση του νησιού…» (§ 9) ως προς την ενέργεια είναι οξύμωρο σχήμα καθότι οι 

ανάγκες του περιορίζονται στα 6 MW και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής! 

  

Β. Παραλήψεις 

(3) Τις σε χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων εντός των περιοχών Natura εγκαταστάσεις των 

έντεκα γηπέδων. 

(4) Το ύψος της κάθε Α/Γ (σύνολο 58) ανερχόμενο περίπου σε 180 μ. (105 μ. πυλώνας και 150 

μ. διάμετρος πτερωτής) ισοδύναμο προς πύργο ύψους 60 ορόφων και το οποίο συγκρινόμενο 

προς εκείνο του «Πύργου Αθηνών» 103 μ. κατά το διπλάσιο, προς τον Πύργο του Άιφελ των 



300 μ. κατά τα 2/3 αυτού και προς εκείνο του ουρανοξύστη «Εμπάιαρ Στέιτ» των 381 μ. κατά 

το ½ (το υψηλότερο στον κόσμο επί 41 χρόνια). 

(5) Την κατηγορία υπαγωγής του έργου κατά τις διατάξεις του νόμου (αρθ. 10) ώστε να 

προβούμε βάσει των κριτηρίων στην ελεγξιμότητα αυτής, με συνέπεια,   

(6) Η διπλή επαναλαμβανόμενη αναφορά ότι το Π.Χ.Π. της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας 

ως προς τη «νομιμοποίηση» του έργου «… για τη Σκύρο προβλέπει την ενίσχυση 

δραστηριοτήτων [και με ιδιαίτερη υπογράμμιση] σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων 

(υβριδικών) τεχνολογιών για την παραγωγή ΑΠΕ» πάσχει αιτιολογίας. 

(7) «Τη συμβατότητα του είδους και του μεγέθους της επένδυσης σε σχέση προς το φυσικό, 

οικιστικό και κοινωνικό οικονομικό υποσύστημα» (αρθ. 19 § 3 περ. ε ν. 4608/2019), καθώς και 

τις επιπτώσεις αυτού περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές (άρθ. 19 § 3 περ. στ) με βάση 

τα προαναφερόμενα τεχνικά δεδομένα που εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε 

αιγαιοπελαγήτικο νησί των διαστάσεων της Σκύρου (220.000 τ.χλμ/2.500 κατοίκους). 

  

Γ. Η μη οικονομική βιωσιμότητα του έργου 

Η αιτούσα «Αιολική Νοτίου Σκύρου Α.Ε.» ως φορέας της επένδυσης στερείται παντελώς όλων 

των οικονομικών και επιχειρηματικών κριτηρίων (αρθ. 19 §§ 3 και 4) και ειδικότερα: 

(8) «Την φερεγγυότητα»: Είναι ανενεργής και στερείται προσωπικού από τη σύστασή της (πριν 

το 2005). 

(9) «Την οικονομική κατάσταση» βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών: 

Χρήσεις 2020, 2019 και 2018: 

· Έσοδα μηδέν (0). 

· Παροχές σε εργαζομένους μηδέν (0). 

· Αποτελέσματα μετά από φόρους 4.732,03 €, - 5.384,78 € και  - 4.096,26 € (αντίστοιχων 

περιόδων). 

· Σύνολο Παθητικού: 398.086,38 €, 162.653,89 € και 162.665,71 € (αντίστοιχων περιόδων). 

(10) Την έλλειψη «τεκμηρίωσης εμπειρίας» του φορέα από έργα Α.Π.Ε. (§ 4 στ), που 

προκύπτει  από τα παραπάνω μηδενικά (0) στοιχεία. 

(11) Βάσει της με ημερομηνία υποβολής της Αίτησης 30.9.2021, προς εκείνη της 8.2.2022 

ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης «στοιχείων της επένδυσης», η ανάρτηση πάσχει νομιμότητας 

καθότι ελέγχεται εκπρόθεσμη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες του νόμου 4608/2019 

προθεσμίες ημερών: 45 αξιολόγησης + 15 διαβούλευσης (αρθ. 17) + 30  απόφασης (αρθ. 19) 

= 105 ημέρες, έναντι των 130 ημερών (Οκτ./31, Νοεμ./30, Δεκ./31, Ιαν./31, Φεβ./7) της 

υπολογιζόμενης τελικά ολοκλήρωσης της διαδικασίας της έκδοσης Απόφασης. 



(12) Η παράθεση της προβλεπόμενης αύξησης της απασχόλησης (αρθ. 19 § 3 περ. γ) των 

240 μονίμων θέσεων «εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής», δηλαδή συγχρόνως και 

διαρκώς, ελέγχεται  ως αναπόδεικτη και αβάσιμη, καθώς και εκείνης ως προς τις «…60 μόνιμες 

θέσεις εργασίας κατά τη φάση της λειτουργίας του υπό μελέτη έργου», καθότι δεν υφίσταται 

«φάση λειτουργίας», εφόσον η «λειτουργία» είναι μία και ενιαία παραγωγική διαδικασία, χωρίς 

επιμερισμούς σταδίων αφενός και αφετέρου οι 60 μόνιμες θέσεις στο βαθμό που θα υπάρξει 

διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα δεν δικαιολογούνται πουθενά σε κανένα τομέα και 

κλάδο. 

(13) Επειδή σύμφωνα και με το τοπογραφικό διάγραμμα οι εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας 

της Ι.Μ.Μ.Λ. εγκαταστάσεις Α/Γ καταλαμβάνουν περίπου τo 1/3 της συνολικής εδαφικής 

έκτασης, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες χορτονομείς και επειδή για την τεκμηρίωση της αίτησης 

της επενδύτριας πρέπει να προσκομισθούν συμβόλαια κυριότητας μισθωτήρια κ.λπ (αρθ. 16 § 

β), δηλώνουμε ότι κανένας από τους προαναφερόμενους δεν έχει δεσμευθεί ή υπογράψει 

οποιαδήποτε πράξη παραχώρησης χρήσης. 

Για όλους τους παραπάνω περιοριστικά αναφερόμενους λόγους το έργο δεν εμπίπτει στην 

κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Ο Δήμος με ομόφωνες αποφάσεις ήδη από την πρώτη απόπειρα (2010) της υλοποίησης ενός 

τέτοιου καταστροφικού μεγέθους έργου στο μικρό νησί της Σκύρου (καθώς και τοπική 

κοινωνία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς) έχει δυναμικά εναντιωθεί, έχοντας πλήρως 

συνειδητοποιήσει ότι κατ’ επίκληση της κλιματικής κρίσης επενδύουμε στην πράσινη ενέργεια 

αλόγιστα, καταστρέφοντας την βιοποικιλότητα (κυρίως Natura) το τοπίο και τον ήπιο 

χαρακτήρα της νησιωτικότητας της χώρας μας, μοναδική στην Ευρώπη, καταδικάζοντας 

ανάπτυξη, τουρισμό και κοινωνίες σε επί δεκαετίες μαρασμό και εσωτερική μετανάστευση. 

Η διαπίστωση ότι η κλιματική κρίση και η διασφάλιση της ανάπτυξης δεν αντιμετωπίζονται 

χωρίς προστασία του περιβάλλοντος ως σταθερή παράμετρος της διασφάλισης του κλίματος 

είναι απλή διαπίστωση μιας ενσυνείδητης αξιολογικής κρίσης. 

Σιατήρα Αναστασια  

18 Φεβ 2022, 01:08 

Δηλώνω ένθερμα την υποστήριξή μου ,στον αγώνα των Σκυριανών φίλων μου ,να κρατήσουν 

τον τόπο τους ασφαλή από ενέργειες που θα καταστρέψουν ολη τη Ν. Σκυρο,ενα τόπο 

απαράμιλλης ομορφιάς κ προστατευόμενη περιοχή Natura.Η εγκατάσταση τόσο μεγάλου 

όγκου ανεμογεννητριών θ αλλάξει οριστικά και αμετάκλητα τη Σκύρο για πάντα,πράγμα 

αδιανόητο και ανεπίτρεπτο κύριοι των αιολικών πάρκων !!! 

Αντωνοπούλου Εβελίνα  

18 Φεβ 2022, 01:14 

Λέμε ναι στην αιολική ενέργεια για την ενεργειακή επάρκεια του νησιού μας  αλλά ένα 

τεράστιο ΟΧΙ στην αιολική βιομηχανοποίηση της Σκύρου και στην τοποθέτηση αυτού του 

υπέρογκου ποσού των τεράστιων ανεμογεννητριών σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

με μοναδική πανίδα και χλωρίδα και συγκεκριμένα σε περιοχές που είναι προστατευόμενες 

ανήκοντας στο πρόγραμμα NATURA . 

ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σιατήρα-αναστασια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αντωνοπούλου-εβελίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κωλετσησ-θεοδωροσ


18 Φεβ 2022, 01:21 

ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ , ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΑ. 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΤΗΝΑ ΝΕΚΡΩΝΟΝΤΑΣ ΟΛΗ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΚΑΙ ΣΑΝ 

ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ 

Λυρας Παναγιώτης  

18 Φεβ 2022, 01:21 

Θέλετε να προχωρήσετε σε ένα έργο στο οποίο αντιτίθεται σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας 

του νησιού. Ο καθένας μπορε αναρωτηθεί κυριοί της κυβέρνησης. Ποια είναι τα συμφέροντα 

που εξυπηρετείται?? Η Σκύρος είναι καί πρέπει να παραμείνει ένα από τα τελευταία παρθένα 

νησιά του Αιγαίου. Αυτό το έργο θα μετατρέψει το νησί σε μια βιομηχανική ζώνη και θα 

καταστρεψει το φυσικό κάλλος του όπως ακριβώς έγινε καί στην Κάρυστο. Επειδή τα σχέδια 

σας θα ακυρωθούν στην πράξη από το λαό της Σκύρου, να ξέρετε ότι η κίνηση που πάτε να 

κάνετε δεν σας συμφέρει 

Μπερτσιάς Λάμπρος  

18 Φεβ 2022, 01:23 

Η εγκατάσταση Μονάδος 299,6 ΜW σημαίνει Βαριά Βιομηχανία . 

  

Τέτοιες εγκαταστάσεις καλό είναι να γίνονται σε Βιομηχανικές Περιοχές και όχι σε μικρά 

νησιά του Αιγαίου. 

  

Εξετάστε το ενδεχόμενο για εγκατάσταση στη θάλασσα. 

ορφανός Δημήτρης  

18 Φεβ 2022, 01:31 

Οχι στην καταστροφή του νησιού μας  

Λεφα Ισμήνη  

18 Φεβ 2022, 01:32 

Το εν λόγω έργο θα είναι καταστροφικό για την χλωρίδα και την πανίδα του πανέμορφου 

νησιού. Η φύση δεν είναι προς εκμετάλλευση στο βωμό του κέρδους. Υποχρέωση μας είναι 

μόνο να προστατεψουμε και να την σεβαστούμε.  

Πατούσης Ξενοφών  

18 Φεβ 2022, 01:53 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λυρας-παναγιώτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπερτσιάς-λάμπρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανός-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λεφα-ισμήνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πατούσης-ξενοφών


Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι 

οι ακόλουθοι: 1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται 

εντός της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα 

έπρεπε επίσης να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία 

του αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους 

αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση 

δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί 

αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού 

Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97% CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 2. 

Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: • αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες 

μεταναστευτικά πουλιά, • αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη 

μοναδική φυλή μικρόσωμων αλόγων, • φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και 

απειλούμενων ειδών χλωρίδας, τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη 

Σκύρο και πουθενά αλλού στον κόσμο, • αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής 

Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε 

μέσω του έργου LIFE για τη Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 

51979/21-12-2017 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για 

τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή 

NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα 

της απόφασης αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που 

απέρριψε την αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ 

ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην 

περιοχή NATURA. Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις 

υπηρεσίες της Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 4. Η πρόταση 

για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον προκλητικό τρόπο 

την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας (Δήμος 

Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην υλοποίηση ενός έργου 

που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την 

οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης του νησιού 

αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη οικονομικών 

δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού τρόπο, με 

σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα καταστρατηγηθούν 

βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού Σταθμού 

Pany Michael  

18 Φεβ 2022, 01:56 

Please don`t built wind turbines on this beautiful island because the damage that would result 

from it would be great!!! Skyros is a big Natura 2000 nature conservation area where you 

should protect the animals, the flora and fauna. Please do not destroy it for the islanders and 

their children and the people from all over the world who love to holiday here again and again. 

The wind turbines would be an eyesore for visual viewing and the damage that tourism, 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#pany-michael


gastronomy and the landscape caused by the construction work and the associatad air pollution 

would never be restored. 

Please think again. Profit and money is not everything in life, and politicians and industrie 

should keep this in mind!!! 

Michael Pany 

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  

18 Φεβ 2022, 02:14 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  

18 Φεβ 2022, 02:19 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

Φτουλης Γιαννης  

18 Φεβ 2022, 02:21 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγγελουσησ-ευσταθιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγγελουσησ-ευσταθιοσ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτουλης-γιαννης


Είναι πραγματικά απαράδεκτο κάτι τέτοιο να το αφήσουμε να περάσει έτσι σαν μόνιμοι 

κάτοικοι της Σκύρου! Γι αυτό είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα! δεν πρέπει να γίνει κάτι 

τέτοιο!  

ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

18 Φεβ 2022, 02:26 

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΜΕΡΟΣ,ΜΕ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΞΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ 

ΒΑΖΕΤΕΑΦΗΣΤΕ ΗΣΥΧΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΒΑΦΤΙΖΕΤΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ,ΜΕ ΦΡΑΣΕΙΣ,ΟΠΩΣ ΠΡΑΣΙΝΑ 

ΠΑΡΚΑ,ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ.Η ΣΚΥΡΟΣΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ !!!!ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΣΕ 

ΤΑΡΑΤΣΑ.ΕΛΕΟΣ!!!!  

ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  

18 Φεβ 2022, 02:35 

Απόλυτη καταστροφή για τη Σκύρο, όπως και για πολλά άλλα μέρη της πατρίδας μας που 

προτείνονται για τέτοιας κλίμακας έργα. 

Επερχόμενη υποβάθμιση του τόπου και σταδιακή εγκατάλειψη κάθε ανθρώπινης 

δραστηριότητας, ερημοποίηση. 

Δεν λέγεται αυτό βιώσημη ανάπτυξη. Πέρα από τα όρια αντοχής της φύσης και ανοχής του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Πέρα από κάθε ανθρώπινη κλίμακα. Τερατούργημα. 

Είναι καιρός να μετριάσουμε τους στόχους σε ΑΠΕ σε όσο μας αναλογεί, να μπει τέλος σε 

αυτή τη φρενίτιδα, πριν είναι πολύ αργά. 

Καινούργες τεχνολογίες και μέθοδοι αντιμετώπισης του CO2 έρχονται...  

  

  

   

Κουτσουμπέλης Θάνος  

18 Φεβ 2022, 02:39 

ΟΧΙ 

ΤΣΩΛΗ ΣΟΦΙΑ  

18 Φεβ 2022, 04:24 

ΟΧΙ στην εξαφάνιση του φυσικού και ζωικού πλούτου του νησιού. Οι ανεμογεννήτριες πέραν 

της φυσικής καταστροφής που προσφέρουν, θεωρείται ένα φιάσκο εναλλακτικής ενέργειας. 

Οι μόνοι που έχουν συμφέρον ειναι αυτοί που κερδίζουν απο τα κονδύλια της 

εγκατάστασης τους. Είναι τραγικό εν έτη 2022 να πιστεύει κάποιος πως οι ανεμογεννήτριες 

είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Την ευθύνη την έχει πρώτα η κυβέρνηση / νομαρχία / 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαλαφουρη-αγγελικη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χροναιοσ-παυλοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουτσουμπέλης-θάνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσωλη-σοφια


δημαρχία και ύστερα οι ψηφοφόροι τους. Κάθε ψήφος είναι και μια στάχτη στα χέρια 

του ψηφοφόρου για κάθε Καμένο Δέντρο.  

Vreto Jorgo  

18 Φεβ 2022, 05:10 

Please don't destroy that beautiful place! Ask Skyrians what they want because ? belongs to 

them. ONLY to them 

Ραπτοπουλος Κωνσταντίνος  

18 Φεβ 2022, 05:16 

Πολύ μικρό το νησί για τέτοιο έργο είναι κρίμα να χαθεί η φυσική ομορφιά. ελπίζω οι κάτοικοι 

να μην το επιτρέψουν  

Βασάλου Αικατερίνη  

18 Φεβ 2022, 05:19 

Ας γίνει η ψήφος και η φωνή του κάθε ενός από εμάς δύναμη ώστε να αποτραπεί άλλο ένα 

"έγκλημα" κατά του φυσικού κάλλους αυτής της χώρας. ΟΧΙ στις ανεμογεννητριες!  

Παππά Μερσίνη  

18 Φεβ 2022, 05:23 

Η Ελληνική κυβέρνηση έχει ένα σκοπό και μόνο ένα- να εισπράξει λεφτά όπου μπορεί. Δεν 

σέβονται τις ζωές μας, το περιβάλλον, τον πλανήτη, η κανένα άλλο ζωντανό πλάσμα. Η 

καταστροφή που σχεδιάσουν για την Σκύρο είναι ασυγχώρητη. Δεν υπάρχουν λέξεις μου 

μπορούν να περιγράψουν τέτοια κακία. Δεν είναι κυβέρνηση. Είναι  εγκληματική οργάνωση. 

Σώστε το νησί μας! Μην άφησετε αυτό το κακό να γίνει πραγματικότητα.  

vryonis kostas  

18 Φεβ 2022, 08:43 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#vreto-jorgo
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ραπτοπουλος-κωνσταντίνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βασάλου-αικατερίνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παππά-μερσίνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#vryonis-kostas


https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Στρατης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

18 Φεβ 2022, 08:54 

Ας κάνουμε κάτι όλοι μαζί να το σταματήσουμε αυτό το έκτρωμα! 

Μαρκοπουλιωτης Γεωργιος  

18 Φεβ 2022, 09:20 

Αυτο που προτεινεται δεν ειναι στρατηγικη επενδυση, ειναι μια φαραωνικου μεγεθους 

καταστροφη ενος νησιου και του αιγαιοπελαγιτικου περιβαλλοντος .Δεν συναδει με τις 

κατευθυνσεις της ΕΕ. Υπαρχουν εναλλακτικες (offshore) που εφαρμοζονται πλεον στις 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#στρατης-εμμανουηλ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρκοπουλιωτης-γεωργιος


ευρωπαικες χωρες, αλλα εδω προσπαθουμε να θυσιασουμε το περιβαλλον, την χλωριδα και 

πανιδα και τον χαρακτηρα ενος ομορφου νησιου - μαλλον για βραχυπροθεσμο κερδος για 

καποιους. Θα χρησιμοποιηθουν ολα τα νομιμα και ενδικα μεσα (τοσο στην Ελλαδα οσο και 

στην Ευρωπαικη Ενωση) για να αποτραπει η υλοποιηση αυτου του τερατος. 

Stoppia Meret  

18 Φεβ 2022, 09:40 

No distruction of the unique nature of the Kochilas! 

Παπαδάκου Αγγελικη  

18 Φεβ 2022, 09:40 

Άλλη μια καταστροφή του περιβάλλοντος ,της ζωής που μας δίνει ζωη ..ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ ...ποιος 

μπορεί να υπογράψει θετικά σε άλλη μια ενεργειακή καταστροφή ζωτικής σημασίας ..Το 

λιγότερο που μπορώ να πω ειναι ΝΤΡΟΠΗ  

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

18 Φεβ 2022, 09:53 

Απαράδεκτη μεθόδευση καταστροφής του φυσικού κάλους του νησιού αλλά και της Ελλάδας 

γενικότερα με σκοπό τη δήθεν αναβάθμιση και βελτίωση των συνθηκών ζωής των Ελλήνων 

αλλά ο απότερος σκοπός είναι μόνο το χρήμα και τίποτε άλλο. 

Βαρσάμου Έφη  

18 Φεβ 2022, 10:09 

Όχι στο ξεπούλημα και τον βιασμό της φύσης! Όχι στις ανεμογεννήτριες!  

Χονδρογιαννος Σπυριδων  

18 Φεβ 2022, 10:16 

Στον βωμο του χρηματος δεν υπολογιζεται ουτε η φυσικη ισορροπια ουτε καν η αξια της 

ανθρωπινης ζωης,με εκατομμυρια παραδειγματα.παιδια να πνυγονται στη θαλασσα για τα 

συμφεροντα πετρελαϊκων εταιριων και γεωπολιτικης ισχυς.και αλλα πολλα..Δεν συμφωνω με 

το εργο και την επενδυση διοτι εκ των πραγματων ειναι καταστροφικο, για το ορος Κωχυλα 

με τραγικες και ανεπανορθωτες επιπτωσεις ,και στην υποβαθμιση της ποιοτητας ζωης στο 

νησι... 

Μαυρικης Τακης  

18 Φεβ 2022, 10:24 

Ειδικά στην εποχή που ζούμε, για κάθε έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί σε μια περιοχή, το 

πρώτο και κύριο που πρέπει να εξετάζεται είναι το αν πληρεί το κριτήριο της αειφοριας  

Το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να υλοποιηθεί σε μια περιοχή όπου το πρόβλημα της 

διάβρωσης του εδάφους είναι τρομακτικά μεγάλο, λόγω της αποψίλωσης από την 

υπερβοσκηση. Αν σκεφθεί κανείς τα έργα οδοποιίας που θα απαιτηθούν μπορεί να φανταστεί 

το καταστροφικό περιβαλλοντικο αποτέλεσμα.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#stoppia-meret
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδάκου-αγγελικη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαϊωαννου-δημητρησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρσάμου-έφη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χονδρογιαννος-σπυριδων
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικης-τακης


Με λίγα λόγια είμαι αντίθετος με το συγκεκριμένο έργο, γιατί πολύ απλά θα αποτελέσει την 

παντοτινή καταστροφή του νότιου τμήματος του νησιού της Σκύρου.  

  

Ροϊλού Δάφνη  

18 Φεβ 2022, 10:37 

Διαφωνώ με την εκπόνηση του έργου διότι θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής των 

μονίμων κατοίκων και τον τουριστικό κλάδο. 

Ευχαριστώ  

Μιχαλιτσιάνος Οδυσσέας  

18 Φεβ 2022, 10:39 

Μια εγκληματική ενέργεια στο όνομα της ανάπτυξης σε βάρος του φυσικού κάλους και του 

οικοσυστήματος του τόπου μας. Η τοπική κοινωνία και όχι μόνο δεν θα δεχτεί την καταστροφή 

του νησιού μας και θα υπάρξει έντονη αντίδραση.  

Δημητριάδη Κωνσταντίνα  

18 Φεβ 2022, 10:42 

Τρομερή οικολογική καταστροφή. Θα καταστραφει το μεγαλύτερο μέρος της χλωρίδας και 

της πανίδας της Σκύρου. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΣΥ  

18 Φεβ 2022, 10:58 

Δεν θα επιτρεψουμε την καταστροφη του τοπου και την υποβαθμιση των ζωων μας για Κανενα 

επενδυτη και για Κανενα κρατος.Το περηφανο βουνο μας που στεκει αναλλοιωτο,ακλονητο 

και αιωνιο βαθρο απο τις απαρχες του χρονου σημερα κινδυνευει να αλλαξει μορφη και αυτη 

την νεα οψη θα την εχει τους επομενους αιωνες.Συμφωνα με την οργανωση Green Planet ''η 

παραγομενη ηλεκτρικη ενεργεια απο ανεμογεννητριες ειναι απιστευτα ασημαντη ενω η 

καταστροφη στο φυσικο περιβαλλον ανεπανορθωτη,με μοναδικο κινητρο το οικονομικο 

οφελος των επιχειρηματιων που εκμεταλλευομενοι τις μεγαλες επιδοτησεις της ΕΕ 

επωφελουνται της ευνοικης γι αυτους νομοθεσιας''.Το γεγονος αποσιωπαται ,αλλα η αληθεια 

ειναι πως τα Φαραωνικα εργα των ΑΠΕ θα επισπευσουν τις συνεπειες της κλιματικης 

αλλαγης.Ουτε στην Σκυρο,ουτε Πουθενα ,ελευθερα βουνα Χωρις Αιολικα. 

Κανά Μαρία  

18 Φεβ 2022, 11:01 

Ας μην καταστρέψουμε αυτό το πανέμορφο νησί. 

Ψαριώτης Δημήτρης  

18 Φεβ 2022, 11:02 

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η αιολική ενέργεια και οι ανεμογεννήτριες είναι μια εναλλακτική, 

ανανεώσιμη πηγή ενεργείας αλλά : 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ροϊλού-δάφνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μιχαλιτσιάνος-οδυσσέας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δημητριάδη-κωνσταντίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλογεροπουλου-νανσυ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κανά-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ψαριώτης-δημήτρης


• Η χλωρίδα, η πανίδα, οι ανεξερεύνητες αρχαιολογικές θέσεις, τα παραδοσιακά 

μονοπάτια, θα χαθούν κάτω από το βάρος των βίαιων επεμεπεμβάσεων. 

• Οι εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, οι υποσταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς θα 

εξαφανίσουν το κάλλος των φυσικών τοπίων που θα μετατραπούν σε βιομηχανικές 

ζώνες παραγωγής αιολικής ενέργειας. 

• Καταστρέφεται το δάσος από διαμορφώσεις και διανοίξεις δρόμων. 

• Δεν είναι λίγα τα αρνητικά παραδείγματα από το παγκόσμιο αποτύπωμα της 

λειτουργίας των ανεμογεννητριών στην πανίδα και την χλωρίδα. 

Για όλους αυτούς τους λόγους και όχι μόνο παραμένω επιφυλακτικός στην τοποθέτηση τους 

στη Νότια Σκύρο και την αλλοίωση της φυσικής ομορφιάς του τόπου μας.  

ΤΡΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  

18 Φεβ 2022, 11:21 

Εκφραζω την καθετη αντιθεση μου και την βαθια μου ανησυχια για αυτην την τεραστιου 

μεγεθους επενδυση που θα επιφερει ανυπολογιστη καταστροφη στο φυσικο περιβαλλον( 

βλαστηση,πανιδα,δικτυο κ.α) του ομορφου και αγερωχου βουνου μας ..Κεφαλαιο και Κρατος 

λεηλατουν τη φυση μας  και μας τρομοκρατουν.Δεν θα μεινει κορυφη ορθια απο τους 

δρομους,τα καλωδια τους υποσταθμους,τα τσιμεντα ,τις ανεμογεννητριες.Δεν θα μεινει 

μεταναστευτικο η μη απειλουμενο πουλι.Η απολυτη ρευστοποιηση της φυσης για το κερδος 

μιας χουφτας κρατικοδιαιτων ''πρασινων επενδυτων''.Οσα μυθευματα και να μας σερβιρουν 

εμεις ξερουμε την αληθεια και θα ειμαστε απεναντι τους.  

Σουλιώτης Αριστοτέλης  

18 Φεβ 2022, 11:21 

Οι Α/Γ πρόκειται να εγκατασταθουν σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000! 

  

Να μην επιτραπεί άλλη καταστροφή του περιβάλλοντος 

Σαρτζιδης Παναγιώτης  

18 Φεβ 2022, 11:32 

Όχι στην πράσινη ανάπτυξη όπως και όπου εσείς την ορίζετε, σταματήστε να καταπατατε 

περιοχές Natura όπως η νότια Σκύρος χωρίς να ρωτάτε κανέναν. Αφήστε κάτι για τα εγγόνια 

σας εκτός από οικονομικές κληρονομιές, πηγαίνετε μια βόλτα στη περιοχή γνωρίστε αυτή κ 

τους ανθρώπους της και είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξετε γνώμη. 

Σουλιώτης Αριστοτέλης  

18 Φεβ 2022, 11:34 

Οι Α/Γ πρόκειται να εγκατασταθουν σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000! 

Να μην επιτραπεί άλλη καταστροφή του περιβάλλοντος 

Andreou Raphael Andreou  

18 Φεβ 2022, 11:36 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τρακοσ-τριανταφυλλοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σουλιώτης-αριστοτέλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σαρτζιδης-παναγιώτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σουλιώτης-αριστοτέλης-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#andreou-raphael-andreou


Είναι ένα έργο δυσανάλογο για τα δεδομένα του νησιού. Μιλάμε για την απόλυτη 

βιομηχανοποιηση της σκύρου και την καταστροφή όλου του φυσικού κάλλους 

της.Απαράδεκτη και καταστροφική πρωτοβουλία! 

θάνου μαρία  

18 Φεβ 2022, 11:39 

Στη Σκύρο έζησα και ζω, μεγάλωσα τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, ο τόπος αυτός μας 

έδωσε και οφείλουμε και εμείς να τον σεβαστούμε. 

Εσείς που έρχεστε από έξω και αποφασίζετε χωρίς να λάβετε εμάς υπόψη, τάζοντας πράγματα 

που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε και δημιουργώντας ψεύτικες ελπίδες έχετε σκεφτεί 

πως δεν είναι το χρήμα στο τέλος αυτό που θα θυμάστε πως πετύχατε στη ζωή? Σεβαστείτε 

μία πανέμορφη φύση, μεγαλείο σωστό και μην την αγγίξετε. Σας το λέμε χρόνια τώρα και κάθε 

φορά επιστρέφετε με άλλο πρόσωπο. 

Αυτά είναι τα λόγια μίας γυναίκας 82 ετών μέσω της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η εγγονή 

της. 

Ευχαριστώ 

Μαρία Θάνου 

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ  

18 Φεβ 2022, 11:43 

ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΗ ΣΚΥΡΟ ΜΑΣ! 

Dimou Giannis  

18 Φεβ 2022, 11:45 

Γεια σας 

Η Σκύρος είναι ένας τουριστικός προορισμός της χώρα μας. Ένα νησί με πολλά όμορφα τοπία. 

Δεν δύναται να γίνει ένα τόσο μεγάλο έργο γιατί θα έχει πολλές επιπτώσεις στην περιοχή. Για 

την παραγωγή ρεύματος στο νησί για τους κατοίκους, μπορούν να προωθηθούν τα 

φωτοβολταϊκά στα σπίτια και οι μικρές ανεμογεννήτριες που μπαίνουν στα σπίτια.  

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΙΡΗΛΕΝΑ  

18 Φεβ 2022, 11:47 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

Cauchi Eric  

18 Φεβ 2022, 11:47 

Πιστεύω ότι η συνεχής εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών θα πλήξει τόσο το φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον, όσο και τον Τουρισμό. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θάνου-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπασωτηριου-κασσανδρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#dimou-giannis
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπασωτηριου-ειρηλενα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#cauchi-eric


Ως εκ τούτου θα ήθελα να μπη μέτρο στην εγκατάσταση αιολικών μέσω της αυστηροποιησης 

των κριτηρίων έγκρισης νέων εγκαταστάσεων. 

Hortopanu Laura  

18 Φεβ 2022, 11:50 

My name is Laura, i may not be a Greek but i feel as one. I love the language, the people, the 

greek islands. My visit in Skyros was the most unforgettable experience that i have ever had. 

Recently i have been informed that some investors and the greek government want to 

construct a gigantic windmill park in the island as a trial to reduce the emissions of the carbon. 

I suppose that it is a joke because the number of the windmills that they are planning to 

construct along with the necessary new roads that must be done it is huge and it has nothing to 

do with green energy. We don't destroy green to produce something black.. At least give to the 

island the sufficient number of windmills so as it is self-sufficient  

please be logical and respect this landscape. We respect our nature in my country and we never 

intervene to something like a living paradise.  

I wonder what is wrong with you people that you run big businesses in Greece ? Do you think 

that is all about money? 

Stop being greedy and listen to the voice of the inhabitants. 

Renewable energy is good but with some respect . 

Laura 

  

Xanthoulis Orsalia Orsalia Xanthoulis  

18 Φεβ 2022, 11:57 

I Say no for thid installation absolutly no 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

18 Φεβ 2022, 11:59 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη "Επένδυσης" αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#hortopanu-laura
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#xanthoulis-orsalia-orsalia-xanthoulis
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραντινακησ-στεφανοσ


προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Εργοστασίου. 

Αρβανίτης Στάθης  

18 Φεβ 2022, 12:00 

Η νότια Σκύρος είναι ένας τόπος μαγικός. Εδώ και χρόνια προσπαθούν να επιβάλλουν κάποιοι 

με το ζόρι την κατασκευή ενός γιγάντιου αιολικού πάρκου. Κουραστήκαμε πια να 

προσπαθούμε να αποδείξουμε τα αυτονόητα, ότι δηλαδή δεν μπορείτε να επέμβετε κύριοι σε 

έναν τόπο που δεν είσατε στο ελάχιστο καλοδεχούμενοι. Σας μιλάω πολιτισμένα και σας λέω 

πως όσα και να τάξετε δε θα καταφέρετε να ξεγελάσετε τους νοήμονες του νησιού και όχι μόνο 

οι οποίοι θα αντισταθούν για όσο πάει. Είναι ήδη 17 χρόνια και ακόμα μετράμε τις δυνάμεις 

μας εκατέρωθεν. 

Να δούμε πόσα ακόμα χρόνια θα ξοδέψετε με το να προσπαθείτε να "γεμίζετε" ταμεία και να 

αδειάζετε συνειδήσεις. 

Ένα τεράστιο οχι στο έργο αυτό και ένα μεγάλο ναι στην καθαρή μορφή ενέργειας. 

Κατέβας Αντωνιος  

18 Φεβ 2022, 12:05 

Είμαστε αντίθετοι στην  συγκεκριμένη τοποθέτηση με τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειες   ΑΠΕ στη νήσο  Σκύρο,  γιατι θα έχει συνέπειες για το Φυσικό Περιβάλλον του 

νησιου   και την Τοπική Οικονομία του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε αντίθετοι με τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες ΑΠΕ. 

Μητση Σταυρούλα  

18 Φεβ 2022, 12:09 

Καμιά ανεμογεννήτρια δεν θα έπρεπε να μπει σ ένα τέτοιο μικρό νησί. Πόσο μάλλον εντός 

περιοχής Natura. Δεν είναι βιώσιμη λύση και το οποίο ρεύμα παράγεται δεν ωφελεί τους 

κατοίκους του νησιού αλλά ιδιωτικές εταιρείες και κατασκευαστικές εταιρείες που τις 

τοποθετούν. Το αισθητικό και τεράστιο τουριστικό κόστος θα το επωμιστούν οι κάτοικοι του 

νησιού.Δεν νυπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής 

τους ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά για το περιβάλλον.Η 

τοπικήκοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου και 

οφείλουν να ακουστούν 

Μπατζιάκας Στέλιος  

18 Φεβ 2022, 12:14 

Ακόμη μια περίπτωση προσπάθειας τοποθέτησης ανεμογεννητριών χωρίς κανένα σεβασμό 

στο τοπικό περιβάλλον, χωρίς καμία ουσιαστική μελέτη στις επιπτώσεις που θα προκαλέσουν 

στην τοπική οικονομία, χωρίς καμιά ουσιαστική δέσμευση για αποκατάσταση μετά το πέρας 

της ζωής των μηχανημάτων. 

Γαβρίλης Αγαθοκλής  

18 Φεβ 2022, 12:14 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αρβανίτης-στάθης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κατέβας-αντωνιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μητση-σταυρούλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπατζιάκας-στέλιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γαβρίλης-αγαθοκλής


Δηλώνω την διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής ισχύος 

299,6 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση ένταξης 

του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. Όχιι στην καταστροφή ενός μοναδικού οικοσυστήματος. 

Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων θα είναι τεράστιες. Σεβασμό στις 

θέσεις των κατοίκων, των φίλων του νησιού, του Δήμου Σκύρου και όλων όσων είναι αντίθετοι 

σε αυτό το καταστροφικό έργο. 

Μανιάτης Ιωάννης  

18 Φεβ 2022, 12:16 

Δυστυχώς ,αν και στη θεωρία, η αιολική ενέργεια θα ήταν μία σημαντική επιλογή όσον αφορά 

τις ανανεώσιμες πηγές, μέχρι τώρα στις περισσότερες περιπτώσεις όπου εγκαταστάθηκαν 

ανεμογεννήτριες το πρόσημο είναι αρνητικό.  

Τάσσομαι ΚΑΤΑ !!! 

Νικολούλη Αμαλία  

18 Φεβ 2022, 12:18 

Να σταματήσει τώρα η καταστροφή του περιβάλλοντος. Όλη η Ευρώπη και η Αμερική έχει 

σταματήσει να τοποθετεί ανεμογεννήτριες γιατί κατέληξαν ότι μόνο καταστροφή 

προκαλούν.Κανενα κέρδος δεν φέρνουν μόνο καταστρέφουν το περιβάλλον και ολόκληρα 

οικοσυστήματα.Αγονες εκτάσεις προκαλούν μεγάλο όγκο απορριμμάτων..ΛΕΜΕ ΌΧΙ στην 

τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην Σκύρο!! αλλά και πουθενά αλλού!! 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

18 Φεβ 2022, 12:20 

Yπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών, εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura, είναι 

ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά για 

το περιβάλλον 

Μητση Σταυρούλα  

18 Φεβ 2022, 12:23 

Καμιά ανεμογεννήτρια δεν θα έπρεπε να μπει στη Σκύρο. 

Το νησί δεν μπορεί να σηκώσει ούτε το αισθητικό και τουριστικό κόστος των ανεμογεννητριών 

ούτε το περιβαλλοντικό.  

Το οποίο ρεύμα παράγεται δεν ωφελεί τους κατοίκους του νησιού αλλά τις ιδιωτικές εταιρείες 

εγκατάστασεις. 

Η τοπική κοινωνία έχει αρνηθεί και οφείλει να έχει τον πρώτο λόγο. 

Είναι ένα νησί με πολλές περιοχές νατουρα που απειλούνται από τέτοια έργα. 

Saratsi Katerina  

18 Φεβ 2022, 12:35 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ιωαννιδησ-χαραλαμποσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μητση-σταυρούλα-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#saratsi-katerina


Όχι στην καταστροφή της Σκύρου. Όχι στον αποχαρακτηρισμό νησιών και κορφών της 

Ελλάδας. Όχι στην άκριτη και κερδοσκοπική επέκταση των αιολικών πάρκων, όπου 

προτάσσουν τα συμφέροντα και όχι όπου επιτρέπει η διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού 

μας πλούτου. 

Αλαγκιόζογλου Ολυμπία  

18 Φεβ 2022, 12:37 

❗ Η Θέση του Δήμου Σκύρου επί της διαβούλευσης 

Σύμφωνα με το ν. 4608/2019, «… η Ε.Ε.Ε. και Ε.Ε. α.ε.» αναρτά τα «βασικά στοιχεία» του 

φακέλου, χωρίς να εμπίπτουν στο επιχειρηματικό απόρρητο (αρθ. 16 § 1 περ. ε), σε μία 

«επιτελική σύνοψη της επενδυτικής πρότασης στον ιστότοπό της και καλεί σε δημόσια 

διαβούλευση το κοινό και τους συναρμόδιους φορείς» (αρθ. 17 § 1 εδ. 2).   

Τα έργα όπως διαπιστώνεται στο κείμενο ως προς τα περιβαλλοντικά τους στοιχεία: 

α) Το μεγαλύτερο μέρος της χωρικής εγκατάστασης συντελείται εντός περιοχής Natura. 

β) H υποθαλάσσια διασύνδεση συντελείται επίσης εντός «Ζώνης Ειδικής Προστασίας» 

(Natura). 

γ) Γίνεται αναγκαία χρήση αιγιαλού και παραλίας ενός γραφικού κόλπου (με τουριστική 

ανάπτυξη) και 

δ) Κατασκευάζονται στο «σύνολό τους» εντός δασικών εκτάσεων. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα παρατηρούμε ότι: 

αα) Παρατέθηκαν στοιχεία και ισχυρισμοί και ιδιαίτερα περιττής νομικής αναφοράς, 

αποτρέποντας το κοινό και τους φορείς για ουσιαστική συμμετοχή (Κεφ. Α). 

ββ) Παραλήφθηκαν τεχνικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το μέγεθος του έργου, ώστε οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις να είναι εύλογα αντιληπτές (Κεφ. Β). 

γγ) Παραλήφθηκαν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της επενδύτριας εταιρείας, τα οποία 

ακυρώνουν κάθε αιτιολογία ένταξης του έργου στις Στρατηγικές Επενδύσεις (Κεφ. Γ) 

  

Α. Μη ουσιώδη στοιχεία 

(1) Παράθεση κατά το 1/3 του κειμένου νομοθετημάτων «Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων» 

για τα οποία στο στάδιο αυτό «… δεν γίνεται η αξιολόγηση αυτών… και η οποιαδήποτε τυχόν 

εκτίμησή δεν είναι δεσμευτική για τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα» (ΣτΕ Ολομ 531/2015 

κ.α.). 

(2) Η επισήμανση του έργου ισχύος 300 MW αιτιολογούμενη ότι, «… θα βοηθήσει την 

ανεξαρτητοποίηση του νησιού…» (§ 9) ως προς την ενέργεια είναι οξύμωρο σχήμα καθότι οι 

ανάγκες του περιορίζονται στα 6 MW και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλαγκιόζογλου-ολυμπία


  

Β. Παραλήψεις 

(3) Τις σε χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων εντός των περιοχών Natura εγκαταστάσεις των 

έντεκα γηπέδων. 

(4) Το ύψος της κάθε Α/Γ (σύνολο 58) ανερχόμενο περίπου σε 180 μ. (105 μ. πυλώνας και 150 

μ. διάμετρος πτερωτής) ισοδύναμο προς πύργο ύψους 60 ορόφων και το οποίο συγκρινόμενο 

προς εκείνο του «Πύργου Αθηνών» 103 μ. κατά το διπλάσιο, προς τον Πύργο του Άιφελ των 

300 μ. κατά τα 2/3 αυτού και προς εκείνο του ουρανοξύστη «Εμπάιαρ Στέιτ» των 381 μ. κατά 

το ½ (το υψηλότερο στον κόσμο επί 41 χρόνια). 

(5) Την κατηγορία υπαγωγής του έργου κατά τις διατάξεις του νόμου (αρθ. 10) ώστε να 

προβούμε βάσει των κριτηρίων στην ελεγξιμότητα αυτής, με συνέπεια,   

(6) Η διπλή επαναλαμβανόμενη αναφορά ότι το Π.Χ.Π. της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας 

ως προς τη «νομιμοποίηση» του έργου «… για τη Σκύρο προβλέπει την ενίσχυση 

δραστηριοτήτων [και με ιδιαίτερη υπογράμμιση] σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων 

(υβριδικών) τεχνολογιών για την παραγωγή ΑΠΕ» πάσχει αιτιολογίας. 

(7) «Τη συμβατότητα του είδους και του μεγέθους της επένδυσης σε σχέση προς το φυσικό, 

οικιστικό και κοινωνικό οικονομικό υποσύστημα» (αρθ. 19 § 3 περ. ε ν. 4608/2019), καθώς 

και τις επιπτώσεις αυτού περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές (άρθ. 19 § 3 περ. στ) με 

βάση τα προαναφερόμενα τεχνικά δεδομένα που εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε 

αιγαιοπελαγήτικο νησί των διαστάσεων της Σκύρου (220.000 τ.χλμ/2.500 κατοίκους). 

Γ. Η μη οικονομική βιωσιμότητα του έργου 

Η αιτούσα «Αιολική Νοτίου Σκύρου Α.Ε.» ως φορέας της επένδυσης στερείται παντελώς όλων 

των οικονομικών και επιχειρηματικών κριτηρίων (αρθ. 19 §§ 3 και 4) και ειδικότερα: 

(8) «Την φερεγγυότητα»: Είναι ανενεργής και στερείται προσωπικού από τη σύστασή της (πριν 

το 2005). 

(9) «Την οικονομική κατάσταση» βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών: 

Χρήσεις 2020, 2019 και 2018: 

· Έσοδα μηδέν (0). 

· Παροχές σε εργαζομένους μηδέν (0). 

· Αποτελέσματα μετά από φόρους 4.732,03 €, - 5.384,78 € και  - 4.096,26 € (αντίστοιχων 

περιόδων). 

· Σύνολο Παθητικού: 398.086,38 €, 162.653,89 € και 162.665,71 € (αντίστοιχων περιόδων). 

(10) Την έλλειψη «τεκμηρίωσης εμπειρίας» του φορέα από έργα Α.Π.Ε. (§ 4 στ), που 

προκύπτει  από τα παραπάνω μηδενικά (0) στοιχεία. 



(11) Βάσει της με ημερομηνία υποβολής της Αίτησης 30.9.2021, προς εκείνη της 8.2.2022 

ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης «στοιχείων της επένδυσης», η ανάρτηση πάσχει νομιμότητας 

καθότι ελέγχεται εκπρόθεσμη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες του νόμου 4608/2019 

προθεσμίες ημερών: 45 αξιολόγησης + 15 διαβούλευσης (αρθ. 17) + 30  απόφασης (αρθ. 19) 

= 105 ημέρες, έναντι των 130 ημερών (Οκτ./31, Νοεμ./30, Δεκ./31, Ιαν./31, Φεβ./7) της 

υπολογιζόμενης τελικά ολοκλήρωσης της διαδικασίας της έκδοσης Απόφασης. 

(12) Η παράθεση της προβλεπόμενης αύξησης της απασχόλησης (αρθ. 19 § 3 περ. γ) των 240 

μονίμων θέσεων «εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής», δηλαδή συγχρόνως και διαρκώς, 

ελέγχεται  ως αναπόδεικτη και αβάσιμη, καθώς και εκείνης ως προς τις «…60 μόνιμες θέσεις 

εργασίας κατά τη φάση της λειτουργίας του υπό μελέτη έργου», καθότι δεν υφίσταται «φάση 

λειτουργίας», εφόσον η «λειτουργία» είναι μία και ενιαία παραγωγική διαδικασία, χωρίς 

επιμερισμούς σταδίων αφενός και αφετέρου οι 60 μόνιμες θέσεις στο βαθμό που θα υπάρξει 

διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα δεν δικαιολογούνται πουθενά σε κανένα τομέα και 

κλάδο. 

(13) Επειδή σύμφωνα και με το τοπογραφικό διάγραμμα οι εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας 

της Ι.Μ.Μ.Λ. εγκαταστάσεις Α/Γ καταλαμβάνουν περίπου τo 1/3 της συνολικής εδαφικής 

έκτασης, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες χορτονομείς και επειδή για την τεκμηρίωση της αίτησης 

της επενδύτριας πρέπει να προσκομισθούν συμβόλαια κυριότητας μισθωτήρια κ.λπ (αρθ. 16 § 

β), δηλώνουμε ότι κανένας από τους προαναφερόμενους δεν έχει δεσμευθεί ή υπογράψει 

οποιαδήποτε πράξη παραχώρησης χρήσης. 

Για όλους τους παραπάνω περιοριστικά αναφερόμενους λόγους το έργο δεν εμπίπτει στην 

κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Ο Δήμος με ομόφωνες αποφάσεις ήδη από την πρώτη απόπειρα (2010) της υλοποίησης ενός 

τέτοιου καταστροφικού μεγέθους έργου στο μικρό νησί της Σκύρου (καθώς και τοπική 

κοινωνία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς) έχει δυναμικά εναντιωθεί, έχοντας πλήρως 

συνειδητοποιήσει ότι κατ’ επίκληση της κλιματικής κρίσης επενδύουμε στην πράσινη ενέργεια 

αλόγιστα, καταστρέφοντας την βιοποικιλότητα (κυρίως Natura) το τοπίο και τον ήπιο 

χαρακτήρα της νησιωτικότητας της χώρας μας, μοναδική στην Ευρώπη, καταδικάζοντας 

ανάπτυξη, τουρισμό και κοινωνίες σε επί δεκαετίες μαρασμό και εσωτερική μετανάστευση. 

Η διαπίστωση ότι η κλιματική κρίση και η διασφάλιση της ανάπτυξης δεν αντιμετωπίζονται 

χωρίς προστασία του περιβάλλοντος ως σταθερή παράμετρος της διασφάλισης του κλίματος 

είναι απλή διαπίστωση μιας ενσυνείδητης αξιολογικής κρίσης. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  

18 Φεβ 2022, 12:37 

Σύσσωμοι ο Δημος Σκύρου οι κάτοικοι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι λάτρεις του 

τόπου μας  εναντιώνονται στη δημιουργία αυτού του τεράστιου Αιολικού Πάρκου. 

Όχι στη βιομηχανοποίηση της Σκύρου 

Όχι στην καταστροφή της Σκύρου με σκοπό τον πλουτισμό κάποιων  επενδυτών!!!! 

Σεβαστείτε μας !!!! 
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Ξανθουλη Ερση  

18 Φεβ 2022, 12:41 

Όχι στις Ανεμογεννήτριες!Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και στους κατοίκους και φίλους 

του νησιού που αντιτίθενται χρόνια τώρα σε αυτή την απαράδεκτη  βιομηχανική εγκατάσταση 

σε ένα σημείο του νησιού που προστατεύεται από το natura.και που θα έχει βλαβερές συνέπειες 

για όλους . 

Διαμαντοπούλου Μαργαρίτα  

18 Φεβ 2022, 12:51 

Λέμε ΟΧΙ στην βάναυση αλλοίωση του τοπίου, ΟΧΙ  στην τσιμεντοποίηση 

του Κόχυλα ,  ΟΧΙ στην εγκατάσταση ανεμογεννητριων εντός περιοχής Natura και στην 

επερχόμενη καταστροφή από την εγκατάσταση του τόσου μεγάλου 

αριθμού ανεμογεννητριών!!! 

Μερικά ακόμα αρνητικά σημεία αυτού του απαράδεκτου έργου : 

- οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

- δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

- ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά για 

το περιβάλλον 

Στην Εύβοια και στην Σκύρο συντελείται έγκλημα διαρκείας. Η τοπική κοινωνία έχει 

τοποθετηθεί ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ της συγκεκριμένης επένδυσης. 

ΜΑΝΙΝΗ ΑΝΝΑ  

18 Φεβ 2022, 13:01 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑ   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ 

Ζάχου Ελένη  

18 Φεβ 2022, 13:01 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλη-ερση
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#διαμαντοπούλου-μαργαρίτα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανινη-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζάχου-ελένη


προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή 

μικρόσωμων αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 

στον κόσμο,  

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ταμπουρατζη-βασιλεια


18 Φεβ 2022, 13:02 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Γκούβας Φοίβος  

18 Φεβ 2022, 13:03 

Το έργο αποτελεί άλλο ένα εγκληματικό πλάνο στο όνομα μιας υποτιθέμενης πράσινης 

ανάπτυξης. Τεράστια εγκατασταση για το νησί, μόνο με κοντόφθαλμο σχεδιασμό, 

ξεπερασμένη τεχνολογία και εμφανώς επικεντρωμένη στο γρήγορο κέρδος. Όπως έχει ήδη 

συμβεί σε τόσα αλλα σημεία, το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα ειναι η αλλοιωση του τοπιου και η 

καταστροφη μιας natura περιοχής. Οι κατοικοι του νησιου ειναι αυτοι που πρεπει να εχουν τον 

κυριο λόγο και ειναι σθεναρα εναντιον του σχεδιου.  

   

  

  

ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

18 Φεβ 2022, 13:05 

Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν τα ευκαιριακά συμφέροντα των επιχειρηματιών της αιολικής 

ενέργειας που σπεύδουν να αξιοποιήσουν τα Ευρωπαϊκά κονδύλια. Ας μην καταστρέφουμε 

στο όνομα της "πράσινης ενέργειας" 

Toumanidou Ageliki  

18 Φεβ 2022, 13:09 

Θέλουμε έργα για την φροντίδα της χλωρίδας και της πανίδας του νησιού και της προστασίας 

του φυσικού τοπίου. Όχι στην καταστροφή του νησιού με σκοπό το οικονομικό κέρδος!  

Σπανός Ιωάννης  

18 Φεβ 2022, 13:09 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκούβας-φοίβος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικου-καλλιοπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#toumanidou-ageliki
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σπανός-ιωάννης


Διαφωνώ με την εγκατάσταση Έργων ΑΠΕ, σε περιοχές Natura σε περιοχές με φυσικό πλούτο 

και γενικά  όπου υπάρχουν κατοικίες κοντά. Δεν είναι πράσινη ενέργεια αυτό όταν 

καταστρέφεις φυσικά τοπία. Μακριά από τα βουνά μας τα χωριά μας και τα νησιά μας, ούτε 

μια ανεμογεννητρια....  

  

Χαλκια Τανια  

18 Φεβ 2022, 13:11 

Κανένας σεβασμός για το φυσικό περιβάλλον και για τους κατοίκους του νησιού. 

Pistevos Spiros  

18 Φεβ 2022, 13:18 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» 

και την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Tο όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός βιοποικιλότητας, καθώς: 

1. H περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). 

2. Aποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

3. Αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή 

μικρόσωμων αλόγων, 

4. Φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 

στον κόσμο. 

5. Aποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

Επίσης η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. 

Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της 

Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

Τέλος, η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. 

Πραγματικά εδώ ταιριάζει απόλυτα το «όχι τα κέρδη πάνω απο τις ζωές των ανθρώπων, όχι 

στης φύσης την λεηλασία»!!! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χαλκια-τανια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#pistevos-spiros


Καμία «επένδυση» τέτοιου μεγέθους με μόνιμο αποτύπωμα στο φυσικό περιβάλλον και στις 

ζωές των ανθρώπων σε βραχυπρόθεσμο και μακροπόθεσμο επίπεδο, είτε εγχώριου είτε 

εξωτερικού επενδυτή, δεν θα έπρεπε να υλοποιηθεί χωρίς την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφία 

των κατοίκων της περιοχής! 

Κανένα οικονομικό ώφελος, ειδιαιτέρως δε όταν αφορά μόνο το ώφελος του επενδυτή και 

καθόλου της τοπικής κοινότητας, αλλά ούτε κ' των υποτιθέμενων θέσεων εργασίας (οι οποίες 

κάλλιστα μπορούν να εξασφαλιστούν με βελτίωση και ανάπτυξη των ήδη υπαρχουσών 

οικονομικών δραστηριοτήτων στο νησί, δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για την αδειοδότηση 

βιομηχανικού-εργοταξιακού επιπέδου «επένδυση».- 

ΣΠ    

  

traxanas ioannis  

18 Φεβ 2022, 13:19 

Υπερβολικα μεγαλη εγκατασταση για την σκυρο  με καταστροφικα αποτελεσματα . 

Η περιοχη ειναι εντεταγμενη στο natura  

H περιοχη φιλοξενεί σπανια ειδη πουλιων   

  

  

Μακρης Θεοδωρος  

18 Φεβ 2022, 13:21 

Εγώ σαν πρόσφατος επισκέπτης του νησιού με τον Σύλλογο Δρομέων Άρτας για το skyros run 

και χωρίς να γνωρίζω ακριβώς χωροταξικά το νησί,θα ήθελα να λαμβάνονται υπόψη τα 

οικολογικά στοιχεία αυτής της εξαιρετικά σημαντικής  για την βιοποικιλότητα  περιοχής ώστε 

να μην υπονομεύεται κάθε προσπάθεια διατήρησης των απειλούμενων πληθυσμών από πουλιά 

ή ζώα που υπάρχουν σε αυτή. 

  

Λουζιώτης Ιωάννης  

18 Φεβ 2022, 13:23 

Πως είναι δυνατόν να παρακάμπτετε την υπ'αριθμόν 1690/2020 απόφαση του ΣΤΕ βάσει της 

οποίας απαγορεύεται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην περιοχή αυτή για λόγους 

προστασίας της βιοποικιλότητας, μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση NATURA 2000 και ΖΕΠ. Ο Δήμος Σκύρου, οι κάτοικοι, οι φίλοι του νησιού χρόνια 

είναι αντίθετοι στην καταστροφή που θα προκαλέσει το έργο αυτό στο περιβάλλον, τον 

τουρισμό, τη βιοποικιλότητα, την κτηνοτροφία, μελισσοκομία και στην κοινωνική δομή της 

Σκύρου.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#traxanas-ioannis
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μακρης-θεοδωρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λουζιώτης-ιωάννης


ΟΧΙ στην καταστροφή της οικολογικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Σκύρου. 

Βαβουλης Γιωργος  

18 Φεβ 2022, 13:27 

Αιολικό πάρκο σε περιοχή NATURA είναι απλώς  απαραδεκτο. 

ΚΟΦΦΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

18 Φεβ 2022, 13:30 

Είναι απαράδεκτο σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως Natura 2000 να γίνει ένα τόσο 

καταστροφικό έργο για την βιοποικιλότητα και το περιβάλλον. Το τοπίο θα μετατραπεί από 

φυσικό σε βιομηχανικό. 

ΑΡΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  

18 Φεβ 2022, 13:37 

Αναρωτώμαι πόσο ρεύμα παράγεται από τόσες και τόσες ανεμογεννήτριες που έχουν ήδη 

καταπατήσει τα βουνά μας. Αυτό το ρεύμα ωφελεί την Ελλάδα ή αγοράζεται από χώρες του 

εξωτερικού? Και αν το καταναλώνουν οι Ελληνες, γιατί το κόστος του ρεύματος 

υπερδιπλασιάστηκε? Επιτέλους φτάνει με την κοροιδία! Κάτω τα χέρια από την Σκύρο και τα 

νησιά και τα βουνά που έχουν γλυτώσει μέχρι τώρα! 

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

18 Φεβ 2022, 13:40 

Η ζημιά στην Φύση, στο Περιβάλλον, στην Αισθητική, στην Οικονομία της Σκύρου θα είναι 

μόνιμη. Το νεκροταφείο αυτό πραγματικά ξεπερασμένων τεχνολογικά ανεμογεννητριών, 

γιγαντιαίων, υπεράριθμων, παράταιρων για τα μικρά και μοναδικά στον κόσμο Διαμάντια του 

Αιγαίου θα παραμείνει για δεκαετίες ίσως και για πάντα έτσι. Άχρηστο και παρατημένο. 

Σπάνια έχει γίνει αποκατάσταση-ιδίως σε τέτοιου μεγέθους πάρκο-γιατί το κόστος είναι πολύ 

μεγάλο. Αποκατάσταση τοπίου, αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, ανακύκλωση των μερών, 

είναι σχεδόν ανέκδοτο.  Απόδειξη αυτού, οι πεσμένες και οι ανενεργές ανεμογεννήτριες σε 

Άνδρο και Νότια Εύβοια αλλά και στις… ΗΠΑ, με πάρκα που μετά 25 χρόνια δεν πληρώνει 

κανείς για να αποκατασταθούν…  Για να μην πιάσουμε το θέμα του τι απαιτείται σε πρώτες 

ύλες για να δημιουργηθούν ή πόσα μέρη τους μπορούν να ανακυκλωθούν ή τα μειονεκτήματά 

τους από την μη δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας, όταν αυτή δύναται να 

παραχθεί... 

Χρόνια πολλά τώρα είναι αυταπόδεικτη και εξόφθαλμη η Αδιαφορία του Κράτους για τους 

Πολίτες και την Φύση. Πρόσφατα παραδείγματα όπως οι πυρκαγιές στην Β. Εύβοια, οι 

πλημμύρες στην Μάνδρα, οι χιονοπτώσεις στην Αττική και γενικότερα αυθαίρετες επιλογές 

που αγνοούν τους κατοίκους και τις τοπικές κοινωνίες, αποδεικνύουν πως ο Πολίτης είναι 

μόνος του και η μόνη του ελπίδα είναι να συνασπιστεί με τους υπόλοιπους. Οι κρατικές αρχές 

δεν ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα του τόπου αλλά με αλλότρια.. αλληθωρίζοντας. .. 

Μια Ορθή διαβούλευση προϋποθέτει την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων πλευρών περί 

της διεξαγωγής της και πολλοί καταγγέλλουν πως αυτό ποτέ δεν συνέβη. Όλοι αναρωτιούνται 

τους λόγους… 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαβουλης-γιωργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοφφινα-κατερινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αραβανη-δημητρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαργελησ-δημητρησ


Όλοι ξέρουν πως εάν δεν υπήρχαν επιδοτήσεις δεν θα έτρεχαν τέτοια έργα..κατά κανόνα έργα 

ευκαιριακά , με σκοπό μονάχα το κέρδος αδιαφορώντας για το τι θα αφήσουν πίσω. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι ανεμογεννήτριες 

που ήδη βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης, εκτός περιοχών Natura, επαρκούν για 

να υπερκαλυφθεί κατά δύο έως τρεις φορές ο εθνικός στόχος για το 2030. 

Ο εθνικός στόχος εγκαταστημένης ισχύος από ΑΣΠΗΕ (Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας) ώς το 2030 είναι 7,05 GW. Ο στόχος αυτός είχε επιτευχθεί περίπου 

στο μισό (44%) τον Μάρτιο του 2020 με 260 λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής, συνολικής 

ισχύος 3,11 GW.  Επιπλέον έχουν υποβληθεί 1.838 αιτήσεις ΑΣΠΗΕ, ισχύος 35,36 GW, με 

περίπου 16.000 νέες ανεμογεννήτριες. Δηλ σε λίγο καιρό θα έχει επιτευχθεί ο εθνικός στόχος 

αλλά κάποιοι θέλουν να γεμίσουν την Ελλάδα με νεκροταφεία ανεμογεννητριών (11 και, 

φορές, απάνω από τον Εθνικό στόχο!!!) σε ένα πλανήτη που ετοιμάζεται να αλλάξει βασικό 

καύσιμο και αυτό δεν θα είναι οι ΑΠΕ. 

Η Απληστία έφερε την οικονομική κρίση και η απληστία απειλεί να καταστρέψει και την μάνα 

Γαία. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΠΑΝΤΩΣ!ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ! 

Simpson Amanda  

18 Φεβ 2022, 13:45 

To destroy a part of Skyros which has such incredible biodiversity and was recognised for this 

via the EU gaining the status of Natura 2000 is a travesty.  

An industrial wind instillation such as planned will cause a catastrophe to the natural 

environment of the south of the island. 

Destroy nature to protect nature is a ridiculous approach to take when dealing with producing 

green energy. How can anyone trust renewable energy intiatives if they have no sensitivity to 

the natural environmemt ? 

This project it would appear has no authentic commitment to the environment . Why would 

you build such an infrastructure in a place that is wild , is the home of many rare and endangered 

species of both plant animal and bird life and is in itself protecting our environment and is 

recognised international as such. 

Please No to such an immense and destructive wind turbine instillation, there are other sites far 

more suitable than an area of such outstanding bio diversity.  

ΦΑΛΚΟΥ ΧΑΡΑ  

18 Φεβ 2022, 13:46 

Είμαι αντίθετη σε ένα έργο που θα μετατρέψει μια περιοχή με τέτοια οικολογική αξία που έχει 

χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση NATURA 2000 και ΖΕΠ σε βιομηχανικό τοπίο. 

Όχι στην καταστροφή του όρους Κόχυλα και στην υποβάθμιση της Σκύρου.   

ΒΕΡΤΖΙΝΗ ΛΗΤΩ  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#simpson-amanda
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φαλκου-χαρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βερτζινη-λητω


18 Φεβ 2022, 13:47 

18.ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.2022 

  

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά 

την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν ε 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

  

ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΜΕ ΚΑΘΕ 

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ 

ΛΗΤΩ ΒΕΡΤΖΙΝΗ 

Bakó Martin  

18 Φεβ 2022, 13:52 

Είμαι ξένος, αλλά θαυμάζω αυτό το μικρό νησί όπου η φύση μπορεί ακόμα να βρεθεί σχεδόν 

ανέγγιχτη. Για τους ντόπιους, ο τουρισμός είναι η κύρια πηγή επιβίωσής τους, που 

καταστρέφεται από τα αιολικά πάρκα, οι τουρίστες δεν θέλουν να δουν αιολικά πάρκα, αλλά 

το ελληνικό τοπίο με το άρωμα του θυμαριού. Η έλλειψη τουριστών επηρεάζει τους ντόπιους, 

κάτι που δεν είναι καλό ούτε για τη χώρα.Το νότιο τμήμα είναι μια υπέροχη φυσική αξία που 

πρέπει να διατηρηθεί. Burgers δεν πωλούνται ούτε στον Παρθενώνα, αν και σίγουρα θα ήταν 

οικονομικό. Υπάρχουν πολλά βουνά στην Ελλάδα όπου τα αιολικά πάρκα θα ήταν σε καλή 

τοποθεσία.Με σεβασμό: Martin BakóΕίμαι ξένος, αλλά θαυμάζω αυτό το μικρό νησί όπου η 

φύση μπορεί ακόμα να βρεθεί σχεδόν ανέγγιχτη. Για τους ντόπιους, ο τουρισμός είναι η κύρια 

πηγή επιβίωσής τους, που καταστρέφεται από τα αιολικά πάρκα, οι τουρίστες δεν θέλουν να 

δουν αιολικά πάρκα, αλλά το ελληνικό τοπίο με το άρωμα του θυμαριού. Η έλλειψη τουριστών 

επηρεάζει τους ντόπιους, κάτι που δεν είναι καλό ούτε για τη χώρα.Το νότιο τμήμα είναι μια 

υπέροχη φυσική αξία που πρέπει να διατηρηθεί. Burgers δεν πωλούνται ούτε στον Παρθενώνα, 

αν και σίγουρα θα ήταν οικονομικό. Υπάρχουν πολλά βουνά στην Ελλάδα όπου τα αιολικά 

πάρκα θα ήταν σε καλή τοποθεσία.Με σεβασμό: Martin Bakó 

Γεωργιου Ιωαννης  

18 Φεβ 2022, 13:53 

Λαθος επιλογη θέσης, δεν γίνεται με δικαιολογια των ΑΠΕ να καταπατούνται τα πάντα. 

Ξεκίνησε μια πολύ καλή πρωτοβουλία για τις περιοχες χωρίς δρόμους, θα πρέπει να επεκταθεί 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#bakó-martin
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργιου-ιωαννης


σε αρκετές ακόμα περιοχές, είναι εξίσου απαραίτητες όπως είναι τώρα, χωρίς άλλες , μόνιμου 

χαρακτήρα παρεμβάσεις 

Gonthier Alain  

18 Φεβ 2022, 13:55 

Projet insensé  

Βουσουρέλης Αντώνιος  

18 Φεβ 2022, 13:58 

Όχι στα έργα που καταστρέφουν τα οικοσυστήματα της χώρας μας. Όχι στην καταστροφή του 

όρους Κόχυλα και στην υποβάθμιση της ζωής των Σκυριανών. Οι επιπτώσεις του τεράστιου 

αιολικού πάρκου που θέλετε να στήσετε στο βουνό θα είναι μη αναστρέψιμες για το 

περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα του τόπου αλλά και για τον τουρισμό και την οικονομία της 

Σκύρου.  

ΤΡΑΚΟΣ του Τριανταφυλλου ΓΙΩΡΓΟΣ  

18 Φεβ 2022, 14:01 

Ο Κοχυλας ανηκει στην πανιδα την χλωριδα και στον λαο της Σκυρου που εχει ιερη 

υποχρεωση να τον προστατεψει απο τις εταιρειες συμμοριες και απο τους ενορχηστρωτες 

τους. Οι καλογεροι της Μονης Μεγιστης Λαυρας καλο θα ειναι να περιορισουν τις φιλοδοξιες 

τους για μεγαλεπιβολες ''μπιζνες'' και να περιοριστουν στα ιερα τους καθηκοντα.''Οταν 

συναντιουνται ο Ιερος σκοπος της καθαρης ενεργειας,το Αγιο Δισκοποτηρο της Τεχνολογιας 

,η Ευλογια της Επιχειρηματικοτητας και τα Οσια της πατροπαραδοτης μαυραγοριτικης 

απληστιας ,τοτε Ολα Επιτρεπονται'' 

ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΤΟ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ!!!! 

Ιοντβαλκις Σβετλανα  

18 Φεβ 2022, 14:06 

ΌΧΙ στην ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του πιο αγνού μέρους του νησιού μας!!! 

ΟΧΙ στην  αιολική βιομηχανοποιηση στη Σκυρο!!! 

Γούτος Σπύρος  

18 Φεβ 2022, 14:12 

Όχι σε ένα ακόμα καταστροφικό για το περιβάλλον έργο! Να ληφθούν υπόψη οι αντιρρήσεις 

των κατοίκων που είναι οι μόνοι που πρέπει να αποφασίσουν. 

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18 Φεβ 2022, 14:14 

Όχι άλλη καταστροφή της φύσης στο βωμό της υποτιθέμενης πράσινης ανάπτυξης. 

Να δίνονται κίνητρα και χρηματοδοτήσεις σε δήμους για την ενεργιακή τους αυτονομία με 

μικρής κλίμακας παρεμβάσεις. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#gonthier-alain
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βουσουρέλης-αντώνιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τρακοσ-του-τριανταφυλλου-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ιοντβαλκις-σβετλανα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γούτος-σπύρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικοσ-γεωργιοσ-2


ΟΧΙ βιομηχανια ανεμογεννητριών στη Σκύρο. 

  

Boteva Albena  

18 Φεβ 2022, 14:17 

Η εγκατάσταση των αιολικών σταθμών σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 είναι 

απαράδεκτη και καταστροφική για το περιβάλλον! 

Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να ακουστεί και να γίνει σεβαστή η γνώμη και η στάση της τοπικής 

κοινωνίας και του Δήμου Σκύρου, που έχουν ταχθεί ενάντια σε αυτό το έργο! 

  

Δογάνη Μαρίνα - Ελένη  

18 Φεβ 2022, 14:18 

Το έργο αυτό είναι δυσανάλογο με τις ανάγκες και την έκταση του νησιού. Θα καταστρέψετε 

το μισό νησί για το κέρδος σας και μόνο. Μακρυά από το όρος Κόχυλα και την Σκύρο. Η 

περιοχή έχει χαρακτηριστεί NATURA 2000 και ΖΕΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί 

αγνοείτε αυτή την απόφαση? Θα καταστρέψετε το περιβάλλον, την κτηνοτροφία, τη 

μελισσοκομία και τον τουρισμό της Σκύρου. Οι κάτοικοι ζουν από όλα αυτά. Σεβασμός στους 

κατοίκους που αρνούνται και  αντιστέκονται χρόνια τώρα στην καταστροφή του τόπου τους. 

Αλεξοπούλου Γεωργία Παναγιώτα  

18 Φεβ 2022, 14:21 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς:  

   αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#boteva-albena
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δογάνη-μαρίνα-ελένη-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλεξοπούλου-γεωργία-παναγιώτα
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Μουρουτη Χριστινα  

18 Φεβ 2022, 14:21 

ΟΧΙ  

ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ. 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΡΓΟ 

Δογάνης Κωνσταντίνος  

18 Φεβ 2022, 14:29 

Όχι στην καταστροφή της Σκύρου για το κέρδος σας και μόνο. Το όρος Κόχυλα έχει 

χαρακτηριστεί NATURA 2000 και ΖΕΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας σεβασμός πια? 

Οι κάτοικοι της Σκύρου ζουν από αυτά που εσείς θέλετε να καταστρέψετε όπως το περιβάλλον, 

την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και τον τουρισμό της Σκύρου. Σεβασμός στους κατοίκους 

που αρνούνται και  αντιστέκονται χρόνια τώρα στην καταστροφή του τόπου τους. 

ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μουρουτη-χριστινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δογάνης-κωνσταντίνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζορμπασ-αποστολοσ


18 Φεβ 2022, 14:30 

Λέμε ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες και στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού 

μας (περιοχή NATURA 2000). 

Σύμφωνα με στοιχεία, η ποσότητα παραγόμενης ενέργειας είναι ασήμαντη, ενώ η καταστροφή 

του φυσικού περιβάλλοντος ανεπανόρθωτη! Το κόστος απόσυρσης των ανεμογεννητριων, 

όταν πλέον έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, είναι τεράστιο με αποτέλεσμα οι επενδυτές 

να τις αφήνουν να κοσμούν το τοπίο! 

Το νησί μας και γενικότερα η χώρα μας έχει απίστευτο φυσικό πλούτο και ομορφιά! Δε 

θέλουμε να αφήσουμε να καταστραφεί! 

Θέλουμε υγιές φυσικό περιβάλλον και οικοσύστημα να αφήσουμε στις επόμενες γενιές!  

ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

18 Φεβ 2022, 14:30 

Αυτό που προτεινέται δεν είναι επένδυση είναι η καταστροφή ενός νήσιου και του 

αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος. Θα χρησιμοποιηθούν ολα τα μέσα για να αποτραπεί η 

υλοποίηση αυτού του σχεδίου. 

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

18 Φεβ 2022, 14:31 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγγελησ-κωνσταντινοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λουκακησ-ανδρεασ
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

lappa Vasiliki - Πεζοπορικός και Φυσιοδιφικός Σύλλογος Καρπενησίου  

18 Φεβ 2022, 14:42 

Ο Πεζοπορικός και Φυσιοδιφικός Σύλλογος Καρπενησίου, πιστός στον Καταστατικό του 

Χάρτη και το Σύνταγμα των Ελλήνων, εργάζεται για τη διαφύλαξη της φυσικής ακεραιότητας 

των βουνών, στον ηπειρωτικό και νησιωτικό χώρο. Ο φυσικός πλούτος της Ελλάδας 

διατηρείται αέναα προσφέροντας τις οικοσυστημικές του υπηρεσίες στις ανθρώπινες γενεές 

για χιλιετίες. Οι παρεμβάσεις στα ευαίσθητα αυτά οικοσυστήματα που αποτελούν hot spot 

βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο, όπως το Όρος Κόχυλας, είναι μη αναστρέψιμες και 

υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων, καθώς και την πολιτιστική ταυτότητα του 

ιδιαίτερου αυτού νησιού του Αιγαίου. Θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτες και συγκρούνονται με 

τις θεμελιακές αξίες προστασίας του τοπίου, των φυσικών πόρων και του πολιτισμού μας. 

Συρικελλα Καλλιοπη  

18 Φεβ 2022, 14:42 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#lappa-vasiliki-πεζοπορικός-και-φυσιοδιφικός-σύλλογος-καρπενησίου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συρικελλα-καλλιοπη


Σαν μητέρα και γιαγιά συμφωνώ με την αγανάκτηση που εκφράζουν οι νέοι άνθρωποι. Εγώ 

θέλω μόνο να θυμάστε καλά δύο στίχους απ τη Ρωμιοσυνη του Γ. Ρίτσου...... ΑΥΤΕΣ ΟΙ 

ΠΕΤΡΕΣ ΔΕ ΒΟΛΕΎΟΝΤΑΙ ΚΆΤΟΥ ΑΠ ΤΑ ΞΈΝΑ ΒΉΜΑΤΑ.... ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΚΑΡΔΙΕΣ 

ΔΕ ΒΟΛΕΎΟΝΤΑΙ ΠΆΡΑ ΜΌΝΟ ΣΤΟ ΔΙΚΙΟ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ  

18 Φεβ 2022, 14:47 

Λέμε ΝΑΙ στην αιολικη ενέργεια για την ενεργειακή επάρκεια του νησιού  . 

Λέμε ΟΧΙ στην αιολική βιομηχανοποίηση της Σκύρου και στην χωροθέτηση τους σε περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

  

Πολυχρονος Βασιλης  

18 Φεβ 2022, 14:51 

Ότι χειρότερο για το στολίδι του Αιγαίου, καταστροφή χλωρίδας και πανίδας του τόπου με 

αντίκτυπο στον τουρισμο. Ζωντανό παράδειγμα η Κάρυστος  

Λεωνιδακης Σταματης  

18 Φεβ 2022, 14:53 

Λέμε ΟΧΙ στο τεράστιο αυτό αιολικό πάρκο τον ΠΑΠΑΔΩΝ και της TOTAL με σκοπό να 

κερδίσουν αυτοί της τεράστιες επιδοτήσεις που δίνονται από την ευρωπαϊκή τοκογλυφία και 

εμείς να χάσουμε τον τόπο που αγαπάμε και που ζούμε!! 

ΦΩΝΆΖΟΥΜΕ ΟΧΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΊΤΕ ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΑΣ!!???? 

ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

18 Φεβ 2022, 14:59 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται απλώς ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του 

αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους 

αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση 

δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί 

αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού 

Σταθμού (ορ. σχετικώς παρακάτω σύνδεσμο) 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γραμματικακη-αλεξια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πολυχρονος-βασιλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λεωνιδακης-σταματης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συνοδινου-καλλιοπη


https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. 

Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της 

Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Αλεξανδρου Κατερίνα  

18 Φεβ 2022, 15:00 

Ειναι ένα απαράδεκτα μεγάλο έργο για ένα μικρό νησί. Διαφωνώ.  

Μπατιστάτος Νικολαος  

18 Φεβ 2022, 15:02 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλεξανδρου-κατερίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπατιστάτος-νικολαος


Πέρα από την μη αειφόρο οικονομική και ενεργειακή  ανάπτυξη με υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος από βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως αυτές των ΑΣΠΗΕ υπάρχει και η 

ανάπτυξη ήπιων μορφών ενέργειας μικρής κλίμακας με σεβασμό στο περιβάλλον και η 

πολιτική της εξοικονόμησης ενέργειας ως αντιστάθμισμα της μειωμένης παραγωγης. Το 

σπάνιο περιβάλλον της Νότιας  Σκύρου ανέγγιχτο από ανθρώπινες παρεμβάσεις μέχρι σήμερα, 

με το Μαυροπετρίτη, το μεγάλο πληθυσμό λαγών και με την ιδιαίτερη χλωρίδα, αλλά κυρίως 

το σπάνιο και ιδιαίτερο τοπίο δεν πρέπει να πέσει θύμα μιας βραχυπροθεσμης αναπτυξιακής 

λογικής των ολίγων εμπλεκομένων με την κατασκευή και τη διαχείριση των ΑΣΠΗΕ, η οποία 

επιβαρύνει την Ελληνική οικονομία και καταστρέφει το περιβάλλον. Επομένως είναι αντίθετος 

στην έγκριση και κατασκευή του θηριώδους αυτού ΑΣΠΗΕ ο οποίος καμιά σχέση δεν έχει με 

το μέτρο του ελληνικού τοπίου αλλά και της ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της φύσης.  

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  

18 Φεβ 2022, 15:02 

Οχι στην καταστροφή της Σκύρου . 

Όχι στο τεραστίων διαστάσεων έργο. 

Σεβασμό στο περιβάλλον.   

  

Λαϊνά Αναστασία  

18 Φεβ 2022, 15:04 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Λ Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά 

την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σακελλαριου-ευφροσυνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαϊνά-αναστασία


2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης 

να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Μαυρίκος Γιώργος  

18 Φεβ 2022, 15:04 

Είμαστε κάθετοι στην πραγματοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου που θα φέρει την 

καταστροφή του φυσικού κάλλους του νησιού μας, καθώς ο αριθμός αλλά και οι διαστάσεις 

των άνεμογεννήτριων είναι τεράστιες για τα δεδομένα του νησιού. 

Είμαστε κάθετοι γιατι θα φέρει τη καταστροφή τόσο του τουρισμού (το έργο θα είναι εμφανές 

από διάφορες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος του νησιού) όσο και της κτηνοτροφίας που 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρίκος-γιώργος


αναπτύσσεται στις περιοχές σχεδίασης των αιολικών πάρκων και αποτελεί μια από τις κύριες 

οικονομικές ασχολίες του νησιού εδώ και αιώνες 

Ειμαστε κάθετοι γιατί οι περιοχές αυτές ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, περιοχές με 

ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα, με το πιο σημαντικό να είναι ότι αποτελούν το "σπίτι" του 

Σκυριανού αλόγου, ένα σπάνιο και προστατευομενο είδος αλόγου, με σημαντικά μειωμένο 

πληθυσμό. 

Τέλος ΕΊΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΟΙ, γιατί μέρος των περιοχών που θα εγκατασταθούν τα αιολικά 

πάρκα αποτελούν ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, των οποίων οι ιδιοκτήτες ουδέποτε έδωσαν τη 

συγκατάθεση τους για ένα τέτοιο έργο!!!  

Παπαχαραλάμπους Ελένη  

18 Φεβ 2022, 15:05 

Tο όρος Κοχυλας αποτελεί φυσικό καταφύγιο για σπάνια είδη της ελληνικής χλωρίδας και 

πανίδας.Η μεγάλη αξία του είναι αυτή που το κατέστησε προστατευόμενη περιοχή Νatura 

καθώς είδη όπως το σκυριανο άλογο και ο μαυροπετρίτης ενδημούν στον Κοχυλα, ενώ 

παράλληλα το βουνό είναι άρρηκτα συνυφασμένο με την κτηνοτροφία και την μελισσοκομία 

του τόπου.οι παραπάνω δραστηριότητες σηματοδοτούν την οικονομική, κοινωνική και 

πολιτισμική ταυτότητα του νησιού.οποιαδηποτε διαταραχή της ευαίσθητης αυτής φυσικής 

ισορροπίας απειλεί όχι μόνο τα προστατευόμενα είδη αλλά και τα ζωντανά των κτηνοτρόφων 

και των μελισσοκόμων με ανυπολόγιστες συνέπειες για τις ζωές τους.αυτου του είδους οι 

επενδύσεις, οι εχθρικές για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του νησιού θα 

προσκρούσουν στην οργανωμένη και μαζική αντίδραση των κατοίκων που είναι 

αποφασισμένοι να αντισταθούν στην βίαιη καταστροφή του τόπου τους!!! 

Στουκίδη Χριστίνα  

18 Φεβ 2022, 15:08 

Διαφωνώ με την επένδυση των 58 ανεμογεννητριών στη Σκύρο. Το έργο τόσο θα αλλοιώσει 

το όμορφο τοπίο, όσο θα βλάψει τον τουρισμό, στον οποίο βασίζεται το νησί των Σποράδων. 

Επίσης η αίγλη της Σκύρου έγκειται στο ότι είναι ακατέργαστη και μια τέτοια επένδυση θα της 

στερήσει την ομορφιά και αγνότητα της.  

Ευγενικου Ευφροσυνη  

18 Φεβ 2022, 15:09 

Δεν συμφωνώ σε ένα έργο καταστροφής του νησιού μου.Ειναι στρατηγική καταστροφής και 

αφανισμου του περιβάλλοντος.Οι υποστηρικτές αυτού του έργου θα βρεθούν απέναντι σε 

αποφασισμένο  πολίτες να υπερασπιστουν το δικαίωμα να έχουν άποψη για τον τόπο τους. 

Λαΐου Μαρια Λαΐου  

18 Φεβ 2022, 15:15 

Είναι απαράδεκτο να συζηταμε την επέμβαση κ αλλοτρίωση μιας περιοχής χαρακτηρισμένης 

ως natura κ η οποία τελεί υπό την προστασία του αντίστοιχου ευρωπαϊκού οικολογικου 

δικτύου ήδη από το 2000.. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαχαραλάμπους-ελένη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#στουκίδη-χριστίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευγενικου-ευφροσυνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαΐου-μαρια-λαΐου


Εάν υλοποίηθουν τα "στρατηγικά" αυτά πλάνα θα οδηγηθούμε με απόλυτη ακρίβεια στην 

καταστροφή τόσο του φυσικού περιβάλλοντος κ κάλλους της περιοχής όσο και της πανίδας με 

κυριότερα τον μαυροπετρίτη, το μεταναστευτικό γεράκι που αποτελεί παγκοσμίως 

απειλούμενο είδος. 

Ελπίζω να μν πραγματοποιηθούν αυτά τα σχέδια κ να σωθεί - για άλλη μια φορά κ όπως 

επιβάλλεται- η Σκύρος μας. 

Μανωλακης Ιασονας  

18 Φεβ 2022, 15:21 

Τα σχέδια επένδυσης και κερδοφορίας σε περιοχή Natura , καθώς και οποιαδήποτε 

δραστηριότητα η οποία λεηλατεί την φύση, την ζωή και τον τόπο,  θα βρουν τοίχο από τον 

σκυριανο λαό, σε συντονισμό με την υπόλοιπη Εύβοια η οποία εδώ και χρόνια καταστρέφεται.  

 

  

Mireille Monsaingeon  

18 Φεβ 2022, 15:26 

This project is really to spoil the island and will not solve the energy  problem . 

Τσιγαριδα Αργυρώ  

18 Φεβ 2022, 15:28 

Μήπως θα πείτε ότι είναι θέλημα θεού να γίνει η εν λόγω επένδυση ... ευλογημένη από τους 

καλόγερους??? 

Μόνο ως στρατηγική επένδυση μπορούσατε να παρακαμψατε τόσες αντιδράσεις πολιτών?  

Οταν η Ευρώπη χρηματοδοτει την προστασία της βιοποικιλότητας του Κοχυλα η Ελλαδα 

αποφασίζει να την ποδοπατησει, να εξαφανίσει οποιαδήποτε ίχνη σπάνιων ειδών που χρόνια 

τώρα καταγράφονται..... 

Ποσο υποτιμάτε την νοημοσύνη μας πια.... 

Ντροπή...Βγαλτε από αλλού τα κέρδη σας 

Μπαλωτης Ανέστης  

18 Φεβ 2022, 15:33 

Όχι στο καταστροφικό αυτό έργο..και ξανά ΌΧΙ!!!!θα μας βρείτε απέναντι σας, 

ανυπομονούμε. 

Χιώτη Καλλιοπη  

18 Φεβ 2022, 15:33 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλακης-ιασονας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mireille-monsaingeon
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσιγαριδα-αργυρώ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλωτης-ανέστης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χιώτη-καλλιοπη


Λέμε ΟΧΙ στην καταστροφή του τόπου μας!          ΟΧΙ στις 

ανεμογεννήτριες!                                          Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να αποτρέψουμε 

αυτό το τερατουργημα για το νησί μας! 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

18 Φεβ 2022, 15:36 

  

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι 

οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του 

αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους 

αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση 

δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί 

αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού 

Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%

9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ρουμελιωτου-βασιλικη
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της 

Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Αυγουστής Γεώργιος  

18 Φεβ 2022, 15:38 

Όχι στην καταστροφή του νησιού μας!! Λέμε κατηγορηματικά ΌΧΙ σ'αυτους που θέλουν να 

μετατρέψουν μια περιοχή Natura σε αιολικό πάρκο.... 

Dima Maria  

18 Φεβ 2022, 15:38 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αυγουστής-γεώργιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#dima-maria


· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας 

Δημητρίου Στέφανος  

18 Φεβ 2022, 15:43 

Καλησπέρα σας 

Η επένδυση στο νησί της Σκύρου δεν πρέπει με κανένα τρόπο να πραγματοποιηθεί. Αρχικά 

πρόκειται για μια βιομηχανικής κλίμακας τεράστια εγκατάσταση που έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση με το τοπίο και την αρχιτεκτονική του νησιού. Επίσης η νότια Σκύρος που αποτελεί 

το πιο άγριο κομμάτι του νησιού φιλοξενεί μεγάλο αριθμό απειλούμενων και ενδημικών ειδών 

ζώων και φυτών. Ενδεικτικά να αναφέρουμε το Σκυριανό άλογο αλλά και την πληθώρα 

μεταναστευτικών πτηνών που κατοικούν στο νησί. Είναι γνωστό ότι οι Α/Γ αποτελούν τον 

μεγαλύτερο κίνδυνο για την ζωή των πτηνών οχι μόνο για τον προφανή κίνδυνο πρόσπτωσης 

στα πτερύγια τους αλλά και λόγω του θορύβου που παράγουν κατά την λειτουργία τους. Αυτό 

θα απομάκρυνε πολλά είδη άγριας ζωής από τους οικοτόπους τους, μειώνοντας τα ποσοστά 

επιβίωσης τους. Επιπλέον, για την εγκατάσταση των Α/Γ θα χρειαστεί να δημιουργηθούν 

πολλά χιλιόμετρα δρόμων πολύ μεγάλου πλάτους που θα σημαδέψουν ανεπανόρθωτα το 

μοναδικό τοπίου της άγριας Σκύρου. Τέλος, η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών θα έχει και 

οικονομικές επιπτώσεις στο νησί καθώς ο στιγματισμός του υπέροχου τοπίου του νησιού με 

Α/Γ άνω των 100 μέτρων θα αποθαρρύνει τους τουρίστες και τους επισκέπτες απ' την επιλογή 

του νησιού ως τόπου διακοπών. Για όλους αυτούς τους λόγους σας παρακαλώ θερμά να μην 

προχωρήσει η καταστροφή του υπέροχου αυτού νησιού. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δημητρίου-στέφανος


Κωτσάλης Μιχάλης  

18 Φεβ 2022, 15:47 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1.Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδουςΜαυροπετρίτη(Falcoeleonorae).Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη χώρα 

μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών 

στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την,προ ολίγων ετών, 

πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcisgaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κωτσάλης-μιχάλης
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Regina Gonthier -Issakidis  

18 Φεβ 2022, 15:53 

Projet insensé  

Μπόικος Χρήστος  

18 Φεβ 2022, 15:57 

Όταν παραδίδεται η ενεργειακή πολιτική της χώρας σε ιδιωτικά κεφάλαια, δεν είναι ούτε 

στρατηγική επένδυση ούτε "δημοσίου συμφέρωντος". Είναι ιδιωτικού συμφέρωντος! Φυσικά 

και δεν είναι η πρώτη φορά που οι κυβερνήσεις της χώρας παραδίδουν τα κλειδιά σε διάφορους 

ντόπιους και ξένους "επενδυτές", όπως το παράδειγμα της Ατιικής Οδού και άλλα, 

ξεπουλώντας κομμάτι κομμάτι κρίσιμους τομείς σαν την Υγεία, την Παιδεία, τις μεταφορές 

την ενέργεια κοκ. Το συμφέρον των λίγων βαφτίζεται δημόσιο. Πόση κοροιδία; Πόση κλοπή; 

Πόση καταστροφή και πόσο θάνατο μπορεί να ανεχτεί ακόμα αυτός ο λαός; 

Χρόνια προσπαθούν οι κυβερνήσεις να φέρουν ΚΑΙ ενεργειακούς "επενδυτές" (ναι αυτούς με 

τις απευθείας ανεθέσεις, με τα τεράστια χρέη αλλά και τις τεράστιες καταθέσεις σε 

λογαριασμούς στα νησιά Κέυμαν κτλ) και όχι μόνο επειδή επιβλήθηκε από την ΕΕ αλλά 

κυρίως επειδή για αυτούς τους επενδυτές δουλεύουν. Στο ίδιο κλίμα λοιπόν και αυτή η 

"επένδυση". Με χρήματα του Δημοσίου και "κοινοτικά" κονδύλια, ένα πλέγμα από ιδιωτικές 

εταιρίες αλλά και την εκκλησία που "έχει" τις εκτάσεις (χωρίς να βάλουν φράγκο) θα πλουτίζει 

καταστρέφοντας ένα ολόκληρο νησί, χιλιάδες εργαζόμενους, αγρότες, κτηνοτρόφους, 

μελισσοκόμους, αλιείς για να πουλήσει ρεύμα αμφιβόλου ποιότητας, σε τιμές χρυσού. Για να 

χρυσώσουν το χάπι θα πουν πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας αλλά και προνόμια 

στην τιμή του ρεύματος. Στην πραγματικότητα όμως μιλάμε για χιλιάδες χαμένες θέσεις 

εργασίας με αντάλλαγμα καμιά 200ριά συμβάσεις ορισμένου χρόνου (6μηνες, 8μηνες και 

κακοπληρωμένες) και για προνόμια στο ρεύμα όπως εκπτώσεις ή επιδοτήσεις που όμως έχουν 

πληρωθεί διπλά και τρίδιπλα μέσω των φόρων και των κρατήσεων, σε λογαριασμούς 

ακατανόητα ακριβούς όπως τους τελευταίους. Τέτοια τάξη...τέτοια αλφαδιά! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#regina-gonthier-issakidis
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπόικος-χρήστος


Φυσικά, και για να γίνουν και κάπως πιο pollitically correct, βγάζουν και μια δημόσια 

διαβούλευση, έτσι...για τα μάτια του κόσμου αφού κάθε μέρα αποδεικνύεται πως δεν τους 

καίγεται καρφάκι. Στην ίδια γραμμή είναι και το ύπουλο επιχείρημα του "είναι πολλές, ας 

μπούνε όσες χρειάζεται το νησί". Ε ναι, γιατί άμα μπούνε όλες μαζί θα μας πάρουν χαμπάρι... 

Μία μία. Κάπου εκεί στη μέση στέκονται και οι τοπικοί τους εκπρόσωποι που με τεχνικές 

ελεγχόμενες από τους ίδιους και μισόκλειστες πόρτες για το λαό, κάνουν δουλειά μυρμηγκιού 

από μέσα. Άλλωστε οι μάυρες σακούλες με τα πεντοχίλιαρα (βλ. τις αποζημιώσεις-εξαγορές 

στην Πελοπόννησο μετά τις πυρκαγιές του 2007) είναι πάγια τακτική και μέχρι τώρα έχει 

αποδειχτεί και αποτελεσματική. Όλα νόμιμα βέβαια. Όμως ό,τι είναι νόμιμο είναι ΚΑΙ δίκαιο 

ΚΑΙ ηθικό; Όχι βέβαια. 

Αυτή την καταστροφή μπορούν να την κάνουν νόμιμη αλλά δε θα είναι ποτέ, ούτε δίκαιη ούτε 

ηθική. Γι' αυτό και δε θα έχει ποτέ την αποδοχή του λαού. Ο λαός του νησιού θα είναι 

σύσσωμος απέναντι σε αυτό το σχέδιο και θα το σταματήσει. Κι αυτή τη φορά όχι για λίγο 

αλλά μία και καλή. Η Σκύρος δε θα γίνει η μπαταρία της Ευρώπης. Δε θα μετατραπεί σε 

νεκροταφείο. Η Σκύρος δεν θα γίνει άλλη μία μετοχή στο ενεργειακό χρηματιστήριο. Η Σκύρος 

θα παραμείνει ζωντανή, στα χέρια των κατοίκων της, στα χέρια του κόσμου της δουλειάς.  

ΚΑΜΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ. ΟΥΤΕ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ, ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ! 

Χατζόπουλος Αριστείδης  

18 Φεβ 2022, 15:58 

Ένα τέτοιο έργο είναι μόνο καταστροφικό για την χλωρίδα και την πανίδα. 

Πατσιούλη Βασιλική  

18 Φεβ 2022, 16:02 

Το ύφος, το ήθος, η αξία και το όφελος των “Στρατηγικών Επενδύσεων” στην Ελλάδα, 

αντικατοπτρίζονται με σαφήνεια στο συγκεκριμένο έργο αιολικών πάρκων, το οποίο έχει 

δρομολογηθεί προ δεκαετίας. Η πορεία αδειοδότησης του έργου, αλλά και τα «οφέλη» της 

εγκατάστασής του, καταδεικνύονται σαφώς από τις αναστολές του, τις αλλαγές, τις νέες 

βεβαιώσεις ή και το «χρονοδιάγραμμα» υλοποίησής του... Όλα σχεδιάζονται με γνώμονα το 

βραχυπρόθεσμο πολιτικό και οικονομικό όφελος… 

Με την επίφαση της πράσινης ανάπτυξης καταστρέφουν όποιο οικονομικό πόρο θα μπορούσαν 

να έχουν οι Έλληνες, σε μία χώρα που το μόνο που μπορεί να προσφέρει στους κατοίκους της 

είναι ο φυσικός της πλούτος και τίποτε άλλο!!! Καταστρέφουν το περιβάλλον ξηλώνοντας 

ολόκληρα δάση, εγκαθιστώντας σίδερο και τσιμέντο σε περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς 

(όπως Εύβοια, Χαλκιδική, Κερδύλια, νησιά Αιγαίου κ.α.), αφαιρώντας το δικαίωμα από τους 

κατοίκους των περιοχών να ζήσουν είτε από τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την υλοτομία, τον 

τουρισμό!!!! Η Σκύρος δεν είναι η μοναδική περίπτωση ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, μιας και στο 

μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας ακολουθούν την ίδια τακτική, με τους Έλληνες να πληρώνουν 

πολύ ακριβά το κόστος της πράσινης ενέργειας στην καθημερινότητά τους!!! 

Η εν λόγω διαδικασία διαβούλευσης προφανώς αποδεικνύει και το γεγονός ότι όλα είναι 

μεθοδευμένα… ότι όποια διαμαρτυρία και να γίνει, δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη, δεν 

πρόκειται να ληφθεί υπόψη…. Γίνεται ανάρτηση μίας μικρής και ανούσιας περιγραφής ενός 

τεράστιου έργου, με το αιτητικό της διαβούλευσης φυσικών ή νομικών προσώπων, χωρίς να 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζόπουλος-αριστείδης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πατσιούλη-βασιλική


δημοσιεύουν τα επίμαχα στοιχεία της μελέτης, ή των στοιχείων των επενδυτών. Η δυνατότητα 

να γίνουν ουσιώδεις παρατηρήσεις και επισημάνσεις με τα δοθέντα στοιχεία είναι μηδενική. 

Η διαδικασία της ανάρτησης του έργου προς διαβούλευση στο «πολλά υποσχόμενο» 

Enterprise Greece, είναι μόνο κατ’ επίφαση, προς ωραιοποίηση και νομιμοποίηση της 

επερχόμενης καταστροφής και εκμετάλλευσης ολόκληρης της Ελλάδας!!!! 

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18 Φεβ 2022, 16:04 

Οχι άλλη καταστροφή της φύσης στο βωμό της υποτιθέμενης πράσινης ανάπτυξης. 

Να δίνονται κίνητρα και χρηματοδοτήσεις σε δήμους για την ενεργειακή τους αυτονομία με 

μικρης κλίμακας παρεμβάσεις. 

Οχι βιομηχανία ανεμογεννητρειών στη Σκύρο. 

Heuser Anna  

18 Φεβ 2022, 16:05 

Of course we need more windpower to change our energy system and produce more renewable 

energy! But this is just crazy. You are destroying an entire healthy eco system, with lots of 

animals and plants living in it. Why dont you choose a place more suited for this, that is not 

recognized as a protected are for biodiversity by the EU? 

MOUTSAI Arenco  

18 Φεβ 2022, 16:05 

Δεν συμνωνω στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην Σκύρο λόγο της τεράστιας οικολογικής 

καταστροφής που θα προκαλέσει  

  

Krainer Waltraud  

18 Φεβ 2022, 16:05 

The windmill project in Skyros Island is an ecological catastrophy. All companies get bankrupt, 

two or three years before the contract expires, so the communities sit on a concrete desert and 

it will be up to the Locals to rebuild nature, which is almost impossible. There is no ecological 

aspect in a windmill park, it ist pure business, as the windmills cannot always run because of 

too little or too much wind. The companies get support from the tax payers, so the local people 

are double harmed, by the ecological catastrophy and the money they pay for it.. 

The rotation of the windmills cause weather changes and influence the water. As there ist a 

maritime protected area around Skyros Island, maritime inhabitants and the dolphins will be 

highly irritated. Bees are disturbed in their behaviour, they are very sensible animals. The rotor 

blades kill an immense amount of insects, that stick on the blades, that rotate with a speed of 

100 up to 200 km/h. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικοσ-γεωργιοσ-3
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#heuser-anna
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#moutsai-arenco
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#krainer-waltraud


The rotorblades of the windmills are made with glassfibres, are nor recycable and are shipped 

into third world countries, where they are digged into earth and rot there. The upper parts of 

the windmills are made with rare earth, which comes from countries, where the local people 

have to work in slavery and physical abuse to gain the rare earths. The water and the soil in 

these areas is poisened for centuries or forever. 

Is this christian thinking and in the divine meaning, I would like to ask the monks of the 

monastery of Athos. 

ΚΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

18 Φεβ 2022, 16:09 

Την αμέριστη συμπαράστασή μας στους κατοίκους της Σκύρου.Όχι άλλη εκμετάλλευση 

στα νησιά μας!!! 

Λαμπρόπουλος Βασίλης  

18 Φεβ 2022, 16:11 

Ένα τέτοιου μεγέθους σχέδιο, ακόμα κι αν δεν επηρέαζε αρνητικά τον φυσικό πλούτο του 

νησιού και τη ζωή των κατοίκων του (όπως συμβαίνει υπέρμετρα με το συγκεκριμένο), απαιτεί 

την ξεκάθαρη στήριξη από την τοπική κοινωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ και πολλά 

χρόνια, υφίσταται όχι απλή απέχθεια αλλά ξεκάθαρη αντίσταση των κατοίκων στα 

σχεδιαζόμενα επενδυτικά έργα στο νησί της Σκύρου. 

Η προστασία της φύσης και της ζωής είναι πολύ σημαντικότερη από τα κέρδη των 

μεγαλοεργολάβων, που ασταμάτητα καταστρέφουν το περιβάλλον και ξεπλένουν τα χέρια 

τους υποσχόμενοι δήθεν "πράσινη" ενέργεια. 

Όποιος σκέφτεται να επενδύσει σε ένα τέτοιο έργο ας συνυπολογίσει την διαφωνία της 

κοινωνίας, όχι μόνο των ντόπιων αλλά και αλληλέγγυων που θα τους στηρίξουν στον αγώνα 

τους. 

Πάει πέρασαν τα χρόνια, δεν ζούμε στο 2000 και τα ψέματα περί "πράσινης ανάπτυξης" τα 

πιστεύουν ελάχιστοι πια στην Ελλάδα αφού βλέπουν τον τόπο τους να καταστρέφεται. Να 

σταματήσει τώρα αυτό το σχέδιο μια και για πάντα! 

Γιαλαμά Χριστίνα  

18 Φεβ 2022, 16:11 

ΟΧΙ 

Μπερντελλιμα Αρμαντο  

18 Φεβ 2022, 16:12 

Μια τοσο μεγαλη εγκατάσταση όπως οι ανεμογεννητριες αποτελούν ενα μεγαλο λαθος σε ενα 

νησι το οποιο δεν τισ χρειαζεται όπως η Σκύρος περα απο αυτο Θα καταστραφεί το φυσικο 

περιβαλλον του Σκυριανου αλόγου. 

Γιαλαμά Βασιλική  

18 Φεβ 2022, 16:13 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καπουτσιδησ-κωνσταντινοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαμπρόπουλος-βασίλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιαλαμά-χριστίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπερντελλιμα-αρμαντο
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιαλαμά-βασιλική


ΟΧΙ 

Γιαλαμά Αννη  

18 Φεβ 2022, 16:15 

ΟΧΙ 

ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  

18 Φεβ 2022, 16:16 

Συμφωνώ με όσα αναφέρονται. Ο σεβασμός στο περιβάλλον (χλωρίδα πανίδα) είναι 

μονόδρομος.  

Red Niovi  

18 Φεβ 2022, 16:18 

Δεν συμφωνώ με το σχέδιο  

  

Σταμου Αφροδιτη  

18 Φεβ 2022, 16:20 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MWστην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae).Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη χώρα 

μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών 

στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, 

πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιαλαμά-αννη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουταλιανου-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#red-niovi
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σταμου-αφροδιτη
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή 

μικρόσωμων αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 

στον κόσμο, 

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA«Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Toutous Νεκτάριος  

18 Φεβ 2022, 16:23 

Aντιτίθεμαι πλήρως σε αυτό το καταστροφικό έργο. Η χλωρίδα, η πανίδα και γενικά το 

περιβάλλον στο "Βουνό" της Σκύρου θα υποστούν ανεπανόρθωτες και καταστροφικές 

αλλοιώσεις. 

Ξανθουλης Μανωλης  

18 Φεβ 2022, 16:29 

Απαράδεκτο για το νησί μας... 

Κοντογεώργου Ιωάννα  

18 Φεβ 2022, 16:29 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#toutous-νεκτάριος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλης-μανωλης-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοντογεώργου-ιωάννα


Η συγκεκριμένη επένδυση στο νησί θα έχει τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε χλωρίδα 

και πανίδα. Έχει υπάρξει κάποια μελέτη για το πως θα επηρρεαστεί η βιοποικιλότητα του 

νησιού, τα ενδημικά πτηνά που συγκαταλέγονται στα σπάνια και απειλούμενα είδη, βιότοποι, 

σπάνια ενδημικά φυτά και πολλά άλλα; 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

18 Φεβ 2022, 16:40 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά 

την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αθανασιου-παναγιωτησ


του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης 

να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιoλικού Σταθμού. 

Κασσάρα Χριστίνα  

18 Φεβ 2022, 16:41 

Με το παρόν εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών 

Σταθμών συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της 

Σκύρου» και την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις, καθώς έρχεται σε 

ευθεία σύγκρουση με τους όρους προστασίας της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας της ευρύτερης 

περιοχής όπως αυτή αναδεικνύεται χαρακτηριστικά  

α) από την παρουσία προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura στην προτεινόμενη 

περιοχή εγκατάστασης και κατ'επέκταση από την παρουσία ειδών και τύπων οικοτόπων 

κοινοτικού ενδιαφέροντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της υψηλής οικολογικής αξίας της 

περιοχής αποτελεί η παρουσία του είδους ορνιθοπανίδας Falco eleonorae 

(Μαυροπετρίτης) και συγκεκριμένα η μεγαλύτερη συγκέντρωση αναπαραγόμενων ζευγαριών 

στη χώρα, αλλά και η τακτική χρήση της ευρύτερης περιοχής για τροφοληψία και κατά τις 

ημερήσιες μετακινήσεις του είδους. 

β) από την επιτυχή ολοκλήρωση προγραμμάτων LIFE Φύση και LIFE Βιοποικιλότητα, όχι 

μόνο για την προστασία του Μαυροπετρίτη αλλά για το σύνολο της πλούσιας βιοποικιλότητας 

της περιοχής. Μάλιστα η ανάγκη περαιτέρω διαφύλαξης της βιοποικιλότητας της περιοχής 

αποτυπώνεται στην υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 Υπουργική απόφαση και στην υπ' αριθ. 

1690/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η 

εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών στην περιοχή Natura GR2420006  "Όρος Κόχυλας". 

Τέλος, το εν λόγω έργο έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τη βούληση της τοπικής κοινωνίας 

για διαφύλαξη του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτισμικού χαρακτήρα της περιοχής και με την 

εκπεφρασμένη εναντίωσή της στην εγκατάσταση ΑΠΕ. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κασσάρα-χριστίνα


Μπαλωτης Ιωάννης Γεωργίου  

18 Φεβ 2022, 16:43 

Η επένδυση αυτή θα είναι καταστροφική για το φυσικό περιβάλλον ( χλωρίδα και πανίδα)  του 

νοτιου τμήματος της Σκύρου, και την τοπική κοινωνία του νησιού. Είμαι κάθετα αντίθετος... 

!! 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  

18 Φεβ 2022, 16:52 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ..!! 

Ευσταθίου Καλλιόπη  

18 Φεβ 2022, 16:52 

Δεν θα υποστηρίξουμε σε καμία περίπτωση τα κερδοσκοπικά σας σχέδια που αφορούν την 

οικολογική καταστροφή του νησιού μας. Είμαστε και θα παραμείνουμε ενάντιοι στις 

"αποφάσεις" που δεν έχουν τη δική μας συγκατάθεση.  

Ασημοπουλος Σταματης  

18 Φεβ 2022, 16:53 

Οχι 

ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ  

18 Φεβ 2022, 16:54 

Μια επένδυση σε ένα μέρος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος 

για το νησί. Ολοι οι εκβραχισμοι΄που απαιτούνται για τη θεμελίωση των ανεμογεννητριών 

καθώς και η μελλοντική αποκατάσταση του τοπίου που δεν προβλέπεται  μετά την περίοδο 

λειτουργίας των ανεμογεννητριών  οδηγούν σε περιβαλλοντική καταστροφή μια παρθένα 

περιοχή εντός της περιοχής Natura 

Ασημοπουλος Σταματης  

18 Φεβ 2022, 16:56 

Οχι 

Υφαντής Γιώργος  

18 Φεβ 2022, 17:00 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλωτης-ιωάννης-γεωργίου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αντωνοπουλοσ-παναγιωτησ-αντωνοπουλοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθίου-καλλιόπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ασημοπουλος-σταματης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πολυζωησ-αγαμεμνων
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ασημοπουλος-σταματης-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#υφαντής-γιώργος


1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται απλώς ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας έχει σημαντική αξία για τη 

βιοποικιλότητα, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, τη ενδημική φυλή μικρόσωμων αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η μεγάλη οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Βαλλιανάτου Άννα Ιάσμη  

18 Φεβ 2022, 17:00 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MWστην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae).Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη χώρα 

μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών 

στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, 

πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή 

μικρόσωμων αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 

στον κόσμο, 

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA«Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαλλιανάτου-άννα-ιάσμη
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Ράντος Γιάννης  

18 Φεβ 2022, 17:03 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MWστην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae).Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη χώρα 

μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών 

στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, 

πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ράντος-γιάννης
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή 

μικρόσωμων αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 

στον κόσμο, 

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA«Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Λαμπρινίδης Δημήτριος  

18 Φεβ 2022, 17:03 

Συντάσσομαι απόλυτα με τις παρακάτω απόψεις και θέσεις που καταθέτει ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος Σκύρου, σχετικά με την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο νότιο τμήμα της 

Σκύρου.    

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκύρου «Σ.Σ.Ο.Π.Π.Α» και όλα τα μέλη του (άνω των 200 

μελών)  συντάσσονται με τον Δήμο, τους κατοίκους του 

νησιού, τους ετεροδημότες και τους ένθερμους φίλους του τόπου μας απανταχού, ενάντια 

στην εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου στο Νότιο τμήμα του νησιού και τη 

μεταμόρφωση ενός πανέμορφου ποικιλόμορφου τοπίου σε μία καταστροφική βιομηχανική 

ζώνη με το πρόσχημα της «ανάπτυξης» και της «πράσινης ενέργειας». Είμαστε υπέρ των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όμως θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο έργο (αιολικό πάρκο στη 

Ν. Σκύρο) θα έχει δυσμενείς, καταστροφικές και μη διορθώσιμες συνέπειες όχι μόνο στο 

φυσικό περιβάλλον του νησιού μας αλλά και στην ίδια την ταυτότητα και τον χαρακτήρα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαμπρινίδης-δημήτριος


της Σκύρου (πολιτισμός, τέχνες, παράδοση, κλπ) καθώς επίσης και στην τοπική οικονομική 

ανάπτυξη.  

   Λέμε ναι στην αιολική ενέργεια για την ενεργειακή επάρκεια του νησιού μας  αλλά ένα 

τεράστιο ΟΧΙ στην αιολική βιομηχανοποίηση της Σκύρου και στην τοποθέτηση αυτού του 

υπέρογκου ποσού των τεράστιων ανεμογεννητριών σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

με μοναδική πανίδα και χλωρίδα και συγκεκριμένα σε περιοχές που είναι 

προστατευόμενες ανήκοντας στο πρόγραμμα NATURA 2000. 

   Η Σκύρος είναι ένας τόπος που έχει διατηρήσει στο πέρασμα των χρόνων τον χαρακτήρα 

της, την ποιότητά της, την ανθρωπιά της, τις παραδόσεις της, τα ήθη και τα έθιμα της κι έτσι 

πρέπει να παραμείνει. Όλοι εμείς οφείλουμε, τόσο για εμάς όσο και για τις μελλούμενες 

γενιές, να προστατεύουμε τον τόπο μας από τέτοια καταστροφικά σχέδια και τούτο 

έχουμε σκοπό να πράττουμε. «Παραλάβαμε» έναν ιδιαιτέρως όμορφο και μοναδικό τόπο απ’ 

τους προηγούμενους και έχουμε μοναδικό σκοπό να αφήσουμε έναν καλύτερο στους 

επόμενους, τίποτα λιγότερο! 

   Ο Σκυριανός λαός θα υπερασπιστεί στο έπακρο τα συμφέροντά του και όλοι μαζί, φορείς 

και ιδιώτες, αξιωματούχοι και απλοί πολίτες θα δώσουμε όσες μάχες χρειαστεί προκειμένου 

να σωθεί το νησί μας! Η Σκύρος ανήκει στην Σκύρο και στους ανθρώπους της και σε κανέναν 

με τέτοια καταστροφικά σχέδια όπως αυτά. 

   Λέμε ΟΧΙ σ’ αυτό το απαράδεκτο σχέδιο καταστροφής της Σκύρου!   

ΦΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

18 Φεβ 2022, 17:05 

Κατηγορηματικό ΟΧΙ σε αυτήν την τερατώδη και καταστροφική απο ολες τις πλευρες για το 

νησί μας βιομηχανικη εγκατάσταση.Επιτελους ας μας πει κάποιος από όλους αυτούς τους 

κυβερνητικούς και μη που κόπτονται για την πράσινη ενέργεια καταστρέφοντας την ίδια την 

ΜΗΤΕΡΑ ΦΥΣΗ,πόσο θα φουσκώσουν οι τσέπες ορισμένων και ακόμα τι δεσμεύσεις 

αναλαμβάνουν για μετά από 20 χρόνια όταν η όλη εγκατάσταση θα έχει καταντήσει μια 

άχρηστη μάζα από παλιοσίδερα.Μαλλον σφυρίζουν αδιάφορα...και ο νοών νοειτω! 

  

  

Κοντομανωλη Μαρια  

18 Φεβ 2022, 17:08 

Όχι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών 

Σκουλά Φαίδρα  

18 Φεβ 2022, 17:10 

Το βουνό και η υποθαλάσσια περιοχή θα πληγούν ανεπανόρθωτα.Αυτα έργα θα είχαν νόημα 

μόνο αν γινόταν  για να εκμεταλλευτεί το ίδιο το νησί τούς πόρους τού,για μια καλύτερη ζωή 

των κατοίκων και σε μια κλίμακα πού θα εξυπηρετούσε ΜΟΝΟ τις ανάγκες των 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτουλησ-δημητρησ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοντομανωλη-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκουλά-φαίδρα


κατοικωνΑυτες οι κλίμακες αποτελούν εκμετάλλευση.Ειναι λάθος το οποίο θα πληρώσουν οι 

επόμενες γενιές 

Παπακωνσταντινου Άγγελος  

18 Φεβ 2022, 17:14 

Το οχι είναι ΟΧΙ!!!Θέλουμε την φύση και τα βουνά της Σκύρου ΕΛΕΥΘΕΡΑ!!!όλο το νησί 

είναι εναντίον σ αυτό το τερατώδες έργο.  

ΚΟΥΤΣΑΒΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

18 Φεβ 2022, 17:17 

Απαράδεκτο το έργο για το νησί..θα βρει αντιμέτωπους όλους τους κατοίκους του νησιού.. 

ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  

18 Φεβ 2022, 17:17 

Όχι,όχι,όχι!!!!! Όχι στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην Σκύρο !!!! 

Μάρκατζης Θάνος  

18 Φεβ 2022, 17:22 

Θα πληγεί ανεπανόρθωτα το φυσικό τοπίο και η πανίδα τού νησιού. Θα πληγούν 

ανεπανόρθωτα και οι κάτοικοι με την υποβάθμιση τού περιβάλλοντός τους και τη μετατροπή 

του σε βιομηχανική ζώνη. Οι μόνοι που θα ωφεληθούν θα είναι αυτοί που θα τοποθετήσουν 

τις ανεμογεννήτριες, και ενδεχομένως και όσοι προωθούν τέτοιες κολοσσιαίες επεμβάσεις σε 

τόσο εύθραυστα και κατ' ευφημισμό «πραστατευόμενα» περιβάλλοντα. 

ΑΨΟΜΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΥΡΟΥ  

18 Φεβ 2022, 17:29 

Το μέλλον των παιδιών μας βρίσκετε στις αποφάσεις και στις πράξεις του παρόντος. ΟΧΙ στην 

καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας του νησιού μας με την εγκατάσταση των τεραστίων 

διαστάσεων Αιολικού πάρκου στον τόπο μας. ΟΧΙ στην αισχροκέρδια εις βάρος του μέλλοντος 

λοιπόν 

ΡΗΓΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

18 Φεβ 2022, 17:35 

Το μεγαλύτερο μέρος του νησιου έχει επανειλημμένα εναντιωθεί σε αντίστοιχες προσπάθειες 

του παρελθοντος με μονο στόχο την κερδοσκοπία. Κανένα όφελος για το νησί η 

υποτιθεμενη πρασινη ανάπτυξη. Μεγάλη απάτη ντυμένη με οικολογικό μανδυα.  Ας 

προστατέψουμε πριν είναι αργά το φυσικό τοπίο  που τόσο απολαμβάνουμε με την άγρια 

ομορφιά του. Δεν έχουν μείνει και πολλά ανέπαφα μέρη στην Ελλάδα. Ας διαφυλάξουμε τη 

χλωρίδα και την πανίδα του. Κάτω τα χέρια απ' το Βουνό. 

Λυγδοπουλος Ευάγγελος  

18 Φεβ 2022, 17:37 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπακωνσταντινου-άγγελος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουτσαβλησ-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλημερη-ευφροσυνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μάρκατζης-θάνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αψομωτου-χρυσουλα-αθλητικοσ-πολιτιστικοσ-συλλογοσ-σκυρου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ρηγατου-αναστασια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λυγδοπουλος-ευάγγελος


Ένα φαραωνικό σχέδιο , που απορρίφθηκε ήδη μια φορά από τους κατοίκους και όχι μόνο , 

του νησιού , επανέρχεται με νέο μανδύα . Δεν φτάνει που δύο περιοχές της Σκύρου , ίσως από 

τις πιο όμορφες του νησιού , γίναν ναύσταθμος και αεροδρόμιο , χάνοντας μια για πάντα τον 

χαρακτήρα τους , τώρα έρχεται ένα νέο σχέδιο καταστροφής του μοναδικού , ορεινού βιότοπου 

του νησιού , του Κοχειλα.  Να μας ενημερώσει το κράτος μαζί με τους επενδυτές και την 

εκκλησία , ποια κομμάτια του νησιού μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε ως κάτοικοι! Αντί για 

2-3 το πολύ ,  ανεμογεννήτριες που θα καλύψουν τις ανάγκες του νησιού χειμώνα, καλοκαιρι 

, θέλουν να καταστρέψουν  , ανεπανόρθωτα , το φυσικό κάλος του τοπίου του Κοχειλα, ώστε 

η εκκλησία και οι ιδιώτες "επενδυτές" να πλουτίσουν , κάνοντας τα βουνά και τα νησιά μας 

την μπαταρία της Ευρώπης! Ως εδώ , θα μας βρείτε μπροστά σας!!! 

  

  

Μπαλασου Γεωργια  

18 Φεβ 2022, 17:41 

Καταστριφικο και χωρις ιχνος σεβασμου στους κατοικους και στη φυση. 

Κληρονόμου Τόνια  

18 Φεβ 2022, 17:45 

Ένα μεγάλο ΟΧΙ στην καταστροφή και την εκμετάλλευση του νησιού μας... 

Μαυρίκης Ιωάννης  

18 Φεβ 2022, 17:48 

Καταστροφικό έργο για το μέλλον του νησιού. Οι επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον, 

καθώς και την τοπική οικονομία θα είναι ολέθριες.  

 Η εικόνα του Νοτίου τμήματος του νησιού καλυπτόμενου με πλήθος ανεμογεννητριών θα 

είναι θλιβερή. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί.  

Τόμπρου Πολυξένη  

18 Φεβ 2022, 17:49 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλασου-γεωργια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κληρονόμου-τόνια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρίκης-ιωάννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τόμπρου-πολυξένη


μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


Στάμος Νικόλαος  

18 Φεβ 2022, 17:49 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MWστην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae).Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη χώρα 

μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών 

στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, 

πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή 

μικρόσωμων αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 

στον κόσμο, 

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA«Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#στάμος-νικόλαος
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΜΠΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

18 Φεβ 2022, 17:56 

Είμαι κάθετα αντίθετος σε ένα τέτοιο έργο, το οποίο θα καταστρέψει τη χλωρίδα και την 

πανίδα του νότιου τμήματος του νησιού. Το πλήγμα στην παραγωγή του φημισμένου 

θυμαρίσιου Μελιού και στην κτηνοτροφια θα ειναι τεραστιο. Επιπλέον, η φυσική ομορφιά του 

τμήματος αυτου, θα χαθει μια για παντα, πλήττοντας και την τουριστική οικονομία του 

νησιού.  

Βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι νησιώτες είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, να μην πω 

τρίτης, οπότε δεν έχει καμία σημασία για το κράτος ποιες θα είναι οι συνέπειες στους 

κατοίκους.  

Γκιουζελη Μαρια  

18 Φεβ 2022, 17:58 

Μα επιτέλους! πόση φύση θα χαλάσετε για να βοηθήσετε τη φύση; Οχι σ' αυτην την ασυδοσία! 

  

Τσαγρη Ιρις  

18 Φεβ 2022, 18:02 

Οι περιοχές natura πρέπει να προφυλασσονται! 

ΜΠΙΜΠΗ ΑΛΕΞΙΑ  

18 Φεβ 2022, 18:05 

Πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα. Σώζουν το περιβάλλον , καταστρέφοντας το 

περιβάλλον . Μετά στέλνουν τον λογαριασμό στους πολίτες . Αρκετά , ελεύθερα νησιά - βουνά 

από αιολικά! 

Ρίννη Ιωάννα  

18 Φεβ 2022, 18:06 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπονοσ-δημητριοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκιουζελη-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσαγρη-ιρις
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπιμπη-αλεξια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ρίννη-ιωάννα


Κανένας μόνος, όλοι μαζί για την προστασία των βουνών του αγαπημένου μας νησιού! 

Νάννος Μιχάλης  

18 Φεβ 2022, 18:13 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

Τα αιολικά πάρκα είναι γιγάντια τεχνικά έργα.Συνοδεύονται από μεγάλα έργα υποδομών, 

καθώς πρέπει να ανοιχτούν πλατιοί δρόμοι και να τσιμενταριστούν μεγάλες εκτάσεις. Αν είναι 

να μπαζώσουν τη μισή Σκύρο, για να βάλουν ανεμογεννήτριες στην άλλη μισή, να μας λείπει! 

Και όλα αυτά, γίνονται ακόμα χειρότερα αφού δεν υπάρχει κανένα σοβαρό σχέδιο 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος και ανακύκλωσης, όταν σταματήσει η λειτουργία τους, 

καθώς αυτά τα έργα έχουν ημερομηνία λήξης. Δε θέλουμε τα κουφάρια των ανεμογεννητριών 

να στοιχειώνουν το βουνό. Είναι κατάρα και όχι ευλογία! 

Σπανός Κώστας  

18 Φεβ 2022, 18:17 

Aλληλεγγύη στους κατοίκους της Σκύρου! Σε μια παγκόσμια κρίση στην οικονομία και στους 

φυσικούς πόρους, το κεφάλαιο φορά το προσωπείο του οικολόγου, του φιλικού προς το 

περιβάλλον. Πίσω απο αυτό το προσωπείο όμως η πραγματικότητα είναι μία. Ο ανταγωνισμός 

των εταιριών για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη , να συγκεντρώσουν πλούτο, λες και δεν έχουν 

ήδη. Ανεξαρτήτου πολιτικής ταυτότητας, όλοι ξέρουμε πως αυτοί που κατέχουν το κεφάλαιο 

δε χορταίνουν καθόλου, είναι άπληστοι. Και γι'αυτους είναι ένα παιχνίδι κυριαρχίας και 

τζόγου, στις πλάτες όμως την όποιας τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Δε χρειάζεται 

πανεπιστημιακή εξειδίκευση για να καταλάβουμε τη ζημιά θα προκαλέσουν οι αιολικές 

μονάδες αυτές. Δε μιλάμε για 6 ανεμογεννήτριες , αλλά αντιθέτως για 6 αιολικούς σταθμούς. 

Μιλάμε για μαθηματική καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας του νησιού. Όχι σε αυτό 

το έγκλημα. Όχι στη λεηλασία της γης της Σκύρου. Και να μην ξεχνάμε ότι έρχεται πρώτα 

στους ''αλλους'' μετάέρχεται και σε ''εμάς''. Δύναμη στους κατοίκους της Σκύρου! 

Παπαιωαννου Σοφία  

18 Φεβ 2022, 18:24 

Η Σκύρος μας πρέπει να κρατηθεί αναλλοίωτη!!! Ένα τέτοιο έργο θα γεμίσει με μπετό ένα 

ολοκληρο βουνό! Η φύση ανήκει στις επόμενες γενιές. Πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή την 

κληρονομιά!!! 

Μπόνου Δήμητρα  

18 Φεβ 2022, 18:35 

Το ότι θα καταστραφεί το νησί είναι ασφαλές να θεωρηθεί ως δεδομένο. Το οικονομικό κέρδος 

θα είναι αν όχι ανύπαρκτο, μηδαμινό,  κυρίως ανάλογα με την ζημιά που θα προκαλέσει ένα 

τέτοιο εγχείρημα. 

Καταρχήν,  σε περιβαλλοντικό επίπεδο, το πλήγμα θα είναι τεράστιο. Πιο συγκεκριμένα, όλο 

το νότιο τμήμα του νησιού θα καταστραφεί. Η χλωρίδα, τα σφενδαμια το θυμάρι, τα φυτά-

καμάρια, αν μου επιτρέπετε, του νησιού, θα πάνε χαμένα. Η πανίδα, οι πέρδικες, οι λαγοί, αλλά 

περισσότερο από όλα, ο μαυροπετριτης, θα χάσουν τους βιότοπους τους, και ενδεχομένως να 

χαθούν και τα ίδια.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νάννος-μιχάλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σπανός-κώστας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαιωαννου-σοφία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπόνου-δήμητρα


Λέγετε πως το εγχείρημα αυτό θα τονοσει την οικονομία. Αντιθέτως,  η οικονομία του νησιού 

όχι μόνο δεν θα τονοθει, αλλά θα πληγεί επίσης. Οι κτηνοτρόφοι θα χάσουν ένα μεγάλο 

βοσκοτοπο, και οι μελισσοκόμοι θα ζημιωθούν καθώς θα πληγεί και η παραγωγή θυμαρισιου 

μελιού. Εν τέλει, ο τουρισμός θα ζημιωθεί αφάνταστα, καθώς η Σκύρος είναι γνωστή κυριως 

για την φυσική ομορφιά της. 

Οι ανεμογενιτριες θα αντικαταστησουν/καταστρέψουν όλα αυτά τα στρέμματα γης, μόνο και 

μόνο για να επωφεληθούν λίγοι άνθρωποι οι οποίο στο κάτω κάτω δεν έχουν καμία σχέση με 

το νησί. Κι εγώ λοιπόν συμβάλλω στο να αποτραπεί κάτι τέτοιο, λέγοντας ένα μεγάλο ΟΧΙ, 

στις ανεμογενιτριες. Οι εναλλακτικές πηγες ενέργειας είναι σαφώς κάτι πολύ καλό και 

ωφέλιμο, όμως το τι θα θυσιαστεί για να εδραιωθεί αυτή η πηγή ενέργειας και στο νησί μας 

πραγματικά δεν αξίζει.  

ΣΚΥΡΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΥΡΟΥ  

18 Φεβ 2022, 18:39 

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σκύρου δηλώνει την αντίθεσή του απέναντι στη συγκεκριμένη 

εγκατάσταση των έργων ΑΠΕ. Δεν είμαστε ενάντια στην χρήση βιώσιμων πηγών ενέργειας, 

διαφωνούμε ωστόσο με την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και την καταστροφή 

προστατευόμενων τοπίων του νησιού. 

ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ  

18 Φεβ 2022, 18:52 

ΟΧΙ στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από τις αιολικές εγκαταστάσεις 

Ελένη Μαυρίκου  

18 Φεβ 2022, 18:56 

ΟΧΙ στην καταστροφή και βιομηχανοποίηση του βουνού .ναι στην πράσινη ενέργεια αλλά για 

τις ανάγκες του νησιού όχι να σηκώσει η Σκύρος το βάρος όλης της χώρας... 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ  

18 Φεβ 2022, 19:06 

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΑ 

ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. 

ΤΑ ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΑΛΟΓΑΚΙΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΣΕ ΕΝΑ 

ΝΗΣΙ ΣΤΟΛΙΔΙ ΗΔΗ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΠΙΝΟΥΝ ΝΕΡΟ, 

ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΟΙ ΤΣΟΠΆΝΗΔΕΣ. 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΤΑ ΕΞΑΦΑΝΊΣΟΥΜΕ. ΑΝ 

ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΜΕ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΕΜΕΙΣ!!! 

Δανδουλάκη Μαρία  

18 Φεβ 2022, 19:15 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκυρου-κυνηγετικοσ-συλλογοσ-κυνηγετικοσ-συλλογοσ-σκυρου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φραγγεδακη-αρχοντουλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ελένη-μαυρίκου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αθανασιοσ-χελιωτησ-ελληνικοσ-συλλογοσ-προστασιασ-ιπποειδων
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δανδουλάκη-μαρία


Θεωρώ απαράδεκτη τη καταστροφή ενός φυσικού χώρου στο όνομα του κέρδους.οχι στις 

ανεμογεννήτριες στη Σκύρο!!! 

Αμπντελφαττάχ Νέσμα  

18 Φεβ 2022, 19:16 

Είμαι κατά των ανεμογεννητριών, καθώς προκαλούν την καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος 

της Σκύρου.  

Μαυρίκου Καλλιόπη  

18 Φεβ 2022, 19:24 

 

Το όρος Κόχυλας – οικολογική αξία και μοναδικότητα 

Το όρος Κόχυλας στη νότια Σκύρο είναι μία ενιαία ημιορεινή φυσική έκταση, με 

ασβεστολιθικό υπόστρωμα, πετρώδες έδαφος και έντονο ανάγλυφο. Ένα μεγάλο μέρος του 

Κόχυλα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (40.969 στρ.) ως Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίεσ 92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ 

αντίστοιχα. Ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος του Κόχυλα (περίπου 55.000 στρ.) αποτελεί 

Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird Area, IBA). Το όρος Κόχυλας 

καταλαμβάνει σχεδόν το σύνολο της Νότιας Σκύρου και αποτελεί έναν ορεινό όγκο με 

σαφέστατη οικολογική και γεωμορφολογική συνέχεια και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ενιαία οικολογική οντότητα, δεδομένου του ότι τα σημαντικά οικολογικά στοιχεία της 

περιοχής (ενδημική χλωρίδα, Μαυροπετρίτης, σποραδόσαυρα) εμφανίζονται σε σημαντικούς 

αριθμούς και στα νότια τμήματα του Κόχυλα. Η υψηλή οικολογική αξία του Κόχυλα 

συνίσταται στο συνδυασμό μίας σειράς περιβαλλοντικών στοιχείων-παραμέτρων: 

-          η  περιοχή του Κόχυλα, φιλοξενεί την μεγαλύτερη αποικία του Μαυροπετρίτη (Falco 

eleonorae) παγκοσμίως. Ως γνωστόν, στην Ελλάδα αναπαράγεται το 82% του παγκόσμιου 

πληθυσμού του Μαυροπετρίτη και αυτό καθιστά τη διατήρηση του είδους όχι μόνο εθνική 

αλλά και διεθνή υποχρέωση του ελληνικού κράτους. 

-          εκτός από τον Μαυροπετρίτη, έχει τεκμηριωθεί και η αναπαραγωγή στην περιοχή του 

– σπάνιου για την Ελλάδα – σμυρνοτσίχλονου (Emberiza cineracea). Ο Κόχυλας αποτελεί τη 

δυτικότερη περιοχή αναπαραγωγής του είδους αυτού, που στην Ελλάδα αναπαράγεται μόνο 

σε 2 ακόμα περιοχές, στη Λέσβο και τη Χίο. Ένας μεγάλος πληθυσμός φρυγανοτσίχλονου 

(Emberiza caesia), επίσης, αναπαράγεται στην περιοχή, είναι καλά τεκμηριωμένη και η μεγάλη 

σημασία της Σκύρου για τη μετανάστευση των πτηνών. 

-           στον Κόχυλα συναντώνται 6 είδη φυτών που περιλαμβάνονται στις δύο εκδόσεις του 

Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων (Red Data Book, RDB) των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών 

της Ελληνικής Χλωρίδας. Από αυτά τα είδη τα δύο είναι ενδημικά της Σκύρου (Aethionema 

retsina και Scorzonera scyria), για άλλα δύο ο Κόχυλας φιλοξενεί πάνω από 90% του 

συνολικού τους πληθυσμού (Campanula merxmuelleri και Aubrieta scyria), ενώ και τα άλλα 

δύο είδη (Centaurea rechingeri και Galanthus ikariae subsp. snogerupi) είναι ενδημικά της 

περιοχής του Αιγαίου, συναντώνται σε λίγες θέσεις και οι υποπληθυσμοί τους είναι 

ολιγάριθμοι. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αμπντελφαττάχ-νέσμα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρίκου-καλλιόπη


-           αποτελεί το φυσικό βιότοπο του Σκυριανού αλόγου, της μοναδικής αυτής φυλής 

ιπποειδών που απειλείται με εκφυλισμό. Η περίπτωση του σκυριανού αλόγουκαταδεικνύει και 

την σημασία της περιοχής του Κόχυλα ως ‘εργαστήριο τησ Φύσης’, καθώς τα ιδιαίτερα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά ων σκυριανών αλόγων αφενός οφείλονται στα οικολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, αφετέρου διαμορφώθηκαν και εγκαταστάκηκαν σε μικρό, από 

εξελικτικής απόψεως, χρόνο (λίγες χιλιάδες χρόνια). 

-          φιλοξενεί ένα από τα λιγοστά ενδημικά είδη ερπετών του Αιγαίου, τη σποραδόσαυρα 

Podarcis gaigeae, ενδημικά του αρχιπελάγους της Σκύρου και της νησίδας Πιπέρι της 

Αλοννήσου. 

-           φιλοξενεί ιδιαίτερους τύπους βλάστησης, όπως οι αμιγείς δενδρώδεις συστάδες με 

σφενδάμια (Acer sempervirens). Στη νησιωτική Ελλάδα αμιγείς δασικές συστάδες σφενδαμιών 

παρατηρούνται μόνο στον Κόχυλα και στο όρος Πελιναίο της Χίου. 

Καθίσταται σαφές, επομένως, ακόμα και στους μη ειδικούς, πως ενώ κάθε ένα από τα 

παραπάνω οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής έχει την δική του ιδιαίτερη σημασία, στο 

σύνολό τους προσδίδουν πολλαπλασιαστική αξία στο οικοσύστημα του Κόχυλα, καθιστώντας 

την περιοχή μοναδική ως προς τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί.  

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ουσιαστικά 

καταλαμβάνει ολόκληρη τη νότια Σκύρο και τη μετατρέπει σε βιομηχανική ζώνη. Αναρωτιέται 

κανείς, πώς γίνεται παρά την αναγνωρισμένη οικολογική σημασία της περιοχής να συνεχίζεται 

η προσπάθεια εγκατάστασης ενός  τόσο μεγάλου βιομηχανικού μεγέθους έργου χωρίς να 

εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα.  Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως η εγκατάστασή του είναι 

ασύμβατη με την ύπαρξη της περιοχής NATURA 2000 και την οικολογική αξία του Κόχυλα  

Φυλάκτος Παύλος  

18 Φεβ 2022, 19:26 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά 

την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φυλάκτος-παύλος


αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης 

να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Roinos Konstantinos  

18 Φεβ 2022, 19:27 

Απαράδεκτο να μετατραπεί η Σκύρος μας σε μια γιγαντιαία βιομηχανία ανεμογεννητριών.  

Ναι στις ΑΠΕ και στην πράσινη ενέργεια-οικονομία όμως με προϋποθέσεις και όρους που δε 

θα προσβάλλουν το νησί και τους κατοίκους του.  

Goumenaki Elena  

18 Φεβ 2022, 19:27 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ για την όμορφη Σκύρο, για την χλωρίδα, την πανίδα, την ιστορία, την 

παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου.  

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  

18 Φεβ 2022, 19:36 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#roinos-konstantinos
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#goumenaki-elena
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φυλακτοσ-παυλοσ


Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά 

την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης 

να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Χαραλαμπίδου Ιωάννα  

18 Φεβ 2022, 19:38 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χαραλαμπίδου-ιωάννα


Tο τεράστιο αιολικό πάρκο ισχύος 299.6 MW που σχεδιάζεται να φτιάξετε στο βουνό Κόχυλας 

της νήσου Σκύρου είναι καταστροφικό για το νησί, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα του 

τόπου και κυρίως για την οικονομία του νησιού. Οι κύριες πηγές της οικονομίας των 

Σκυριανών που είναι ο τουρισμός και η κτηνοτροφία θα πληγούν ανεπανόρθωτα . 

Σεβασμό στη περιοχή NATURA 2000 και ΖΕΠ. Σεβασμό στους κατοίκους και φίλους της 

Σκύρου που αρνούνται και αντιστέκονται χρόνια τώρα στην καταστροφή του τόπου τους.  

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΥΡΟ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

18 Φεβ 2022, 19:41 

Καταστροφή για τον τόπο. Να μην γίνει ποτέ 

Μαυρίκου Αμέρισσα  

18 Φεβ 2022, 19:41 

Εκφράζω έντονα την διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι αιολικών σταθμών 

συνολικής αξίας 300 MW στην περιοχή  NATURA 2000 > και την πρόταση εντάξης του έργου 

στις στρατηγικες επενδύσεις, για τους εξής βασικούς λόγους: 

1. Η Περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκόσμιως αποικία του αυστηρά προστατευόμενου 

είδους μαυροπετρίτη.  

2. Το όρος Κόχυλας είναι κιβωτός βιοποικιλότητας. 

3.  Στην περιοχή NATURA > απαγορεύεται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών. 

Είμαστε πολλοί!!!! 

ΤΣΑΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  

18 Φεβ 2022, 19:42 

Είναι, τουλάχιστον, παράλογο να γίνει αυτή η "επένδυση" στο νησί της Σκύρου, απο τη στιγμή 

που θα προκαλέσει τεράστια ζημιά στην οικονομία κ το περιβάλλον του νησιού.  

Πως είναι δυνατόν να κατέθεσαν ένα τέτοιο σχέδιο και να περιμένουν να εγκριθεί; Δε θα 

περάσει!  

Δε θα ερημώσει το νησί για να πλουτίσουν κάποιοι! 

Αντί να μας επιδοτείτε που κρατάμε το νησί ζωντανό μένοντας σε αυτό, θέλετε να μας διώξετε 

καταστρέφοντας τις πηγές των εσόδων μας! 

Η εγκατάσταση τόσων πολλών Α/Γ θα αφανίσει τη χλωριδα, τη πανίδα και το φυσικό κάλλος 

, στα οποία βασίζονται η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και ο τουρισμός της Σκύρου. 

Σατλάνη Σούλα  

18 Φεβ 2022, 19:45 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πολυχρονοσ-σταυροσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρίκου-αμέρισσα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσαλικη-ελενη-μαργαριτα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σατλάνη-σούλα


Εξοργίζομαι για το μέλλον που σχεδιάζουν. 

Γαβριλης Δημήτρης  

18 Φεβ 2022, 19:46 

Αδιανόητο το να καταστρέφεις έτσι ένα τόσο όμορφο φυσικό τοπίο και να ονομάζεις αυτή την 

ενέργεια ''πρασινη''.  

Εφόσον προχωρήσει αυτό το έργο θα μας βρει όλους απέναντι 

Πολυζοπουλου Χαρα  

18 Φεβ 2022, 19:50 

Αρνούμαι να πιστέψω ότι σε ένα τόσο όμορφο μέρος θέλουν να κάνουν ένα τόσο άσχημο έργο. 

Ελπίζω να σταματήσουν  

Davis Katie  

18 Φεβ 2022, 19:54 

I categorically oppose this project for the installation of six wind farms in the NATURA 2000 

area "Mount Kochylas of Skyros". 

I am appalled by the irony of this project. THIS IS NOT GREEN ENERGY. Building these 

wind farms would wipe out an area of great biodiversity by destroying the natural habitat of 

the protected Eleanora falcon, Podarcis gaigeae, migratory birds, the critically endangered 

Skyrian horse and endangered species of flora. It would annihilate the livelihoods of local 

people. It would destroy land for livestock and beekeeping and irrevocably alter the landscape 

and cultural and ecological identity of the island, and with it end the tourism so essential to the 

island's economy. Local people would be forced to leave to survive.  

A 'green' project is one that benefits ALL people, ALL flora and fauna and ALL ecosystems 

of our planet. This project is not green because it does not work in the interests of ANYONE 

OR ANYTHING except the investors who stand to recoup profit from this ABHORRENT 

GREENWASHING.  

As a committed visitor to the island and citizen of our interconnected and interdependent world 

I stand with the people of Skyros opposing this development. 

  

Λάμπρος Σταμάτιος Εμμ  

18 Φεβ 2022, 19:59 

Είναι χρέος μας να αντισταθούμε στην αιολική βιομηχανοποίηση του νησιού μας.  

Λέμε όχι στην εγκατάσταση έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 299.6 MW και στην καταστροφή 

του φυσικού περιβάλλοντος του βουνού μας!  

  

Gelissen Hanneke  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γαβριλης-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πολυζοπουλου-χαρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#davis-katie
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λάμπρος-σταμάτιος-εμμ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#gelissen-hanneke


18 Φεβ 2022, 20:01 

please do’nt destroy this beautiful island. 

Δήμου Νάσια  

18 Φεβ 2022, 20:01 

Παρόλο που δεν είμαι ντόπια Σκυριανή, το νησί αυτό έχει προσφέρει σε εμένα και την 

οικογένειά μου τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Έχω γυρίσει όλο το νησί και πάντα μένω 

έκπληκτη από την απαράμιλλη ομορφιά του. 

Πριν χρόνια, έτυχε να περάσω κάποιες μέρες σε περιοχή της Έυβοιας που στα 5 χλμ υπάρχει 

ανεμογεννήτρια. Είναι ασύλληπτη η φθορά που προκαλεί στο φυσικό περιβάλλον, τα ζώα και 

τους ανθρώπους. Αν όντως αυτή η πρόταση γίνεται με γνώμονα την αξιοποίηση θετικών προς 

το περιβάλλον πηγών ενέργειας θα πρέπει πρώτα να δοκιμάσει να περάσει 2 μέρες κοντά σε 

μια ανεμογεννήτρια. Να νιώσει πως ειναι να συντονίζεσαι με τον υποηχο ρυθμό της, μπας και 

υποψιαστεί ότι αν ο ίδιος αδυνατεί να υπάρξει κοντά σε ένα τέτοιο κατασκεύασμα, είναι βέβαιο 

ότι τα ζώα θα εξαφανιστούν από την περιοχή, με ότι σημαίνει αυτό για το οικοσύστημα. 

Μια τέτοια προσπάθεια εκβιομηχανισμού του νησιού της Σκύρου, θα είναι ολέθρια συνολικά, 

τόσο για την πανίδα και την χλωρίδα του τόπου όσο και για την συνοχή του κοινωνικού ιστού 

του νησιού που είναι βέβαιο ότι θα μετράει πληγές στην περίπτωση που υλοποιηθεί ένα τέτοιο 

"έργο". 

Γαλάνης Βασίλης  

18 Φεβ 2022, 20:02 

Δυσοίωνο προδιαγράφεται το μέλλον του νησιού αν προχωρήσει το έργο αυτό. Πρόκειται για 

ανεπανόρθωτη καταστροφή για την φυσιογνωμία του νησιού και για το περιβάλλον. 

ΜΑΓΕΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  

18 Φεβ 2022, 20:03 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» 

Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την   διαχρονική αντίθεση  της τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι 

και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει 

σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και 

πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως 

πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και 

φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή 

κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε 

περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού Σταθμού 

Rötzer Gerhard  

18 Φεβ 2022, 20:03 

Keine Windräder in einem Natura 2000 Schutzgebiet. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δήμου-νάσια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γαλάνης-βασίλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαγειρα-γεωργια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#rötzer-gerhard


Zu groß für so eine schöne kleine Insel!!!!!  

Rötzer Gerlinde  

18 Φεβ 2022, 20:03 

Keine Windräder in einem Naturschutzgebiet,  sollten in der Nähe, wo der Strom gebraucht 

wird, aufgestellt werden!!!!!  

Λαϊνά Βικτώρια  

18 Φεβ 2022, 20:10 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#rötzer-gerlinde
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαϊνά-βικτώρια
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Ongaro Thomas  

18 Φεβ 2022, 20:20 

NON 

Μόσχοβος Δημήτρης  

18 Φεβ 2022, 20:21 

Α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ongaro-thomas
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μόσχοβος-δημήτρης


Μανουσάκη Ασημίνα  

18 Φεβ 2022, 20:25 

Περιοχή χαρακτηριζόμενη ΝATURA 2000 για την εξυπηρέτηση εμπορικών σκοπών στο 

όνομα της πράσινης ενέργειας δεν δεχόμαστε να την καταστρέψετε. Η τοπική κοινωνία, η αρχή 

του τόπου, φίλοι και επισκέπτες της Σκύρου είναι ενάντια  στα σχέδια σας. Δεν θα επιτρέψουμε 

να πραγματοποιηθεί το καταστροφικό σας έργο. 

Μόσχοβος Δημήτρης  

18 Φεβ 2022, 20:25 

α)υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

Η εγκατάσταση αυτή δεν θα αποφέρει κανένα απολύτως όφελος στους κατοίκους του νησιού, 

αλλά αντιθέτως θα καταστρέψει τη φυσική ομορφιά του που το κάνει πόλο έλξης για πολλούς 

τουρίστες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και την οικονομική καταστροφή του τόπου. 

  

  

  

  

ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΤΙΝΑ  

18 Φεβ 2022, 20:28 

Ντροπή και αισχος.... να  θέλετε να μολύνετε ένα παρθένο μέρος της φύσης όπως ακριβώς 

είναι το νότιο τμήμα της Σκύρου. 

Pasche Martine  

18 Φεβ 2022, 20:40 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανουσάκη-ασημίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μόσχοβος-δημήτρης-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ντασιου-ματινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#pasche-martine


Non au project d'installation d' eoliennes sur l' ile de Skyros. Le respect de l'environement et 

de ses habitants de Skyros. 

Field Sarah  

18 Φεβ 2022, 20:42 

These proposals, if implemented, would destroy the natural habitat of an important part of the 

island and damage an already endangered eco system. This should not go ahead. 

Huisman Margriet  

18 Φεβ 2022, 20:45 

I am against  windmills on the beautiful island of Greece 

Σπάθης Μάριος  

18 Φεβ 2022, 20:48 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#field-sarah
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#huisman-margriet
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σπάθης-μάριος
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Γρηγορακάκη Χριστίνα  

18 Φεβ 2022, 20:53 

Όχι στην καταστροφή του οικολογικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Σκύρου. Είμαι 

αντίθετη στην τερατώδες εγκατάσταση των 6 αιολικών σταθμών ισχύος 299,6 MW.  

Παναγιώτης Γκλίστης  

18 Φεβ 2022, 20:56 

Το μέρος αυτό είναι το φυσικό περιβάλλον πολλών μικρόσωμων αλόγων της φυλής της 

Σκύρου. Όπως όλοι ξέρουμε, η φυλή αυτή είναι προς εξαφάνιση και αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της ιστορίας της χώρας μας. Ας μην καταστρέψουμε το περιβάλλον τους και τα 

βάλουμε σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο.  

Huisman Dick  

18 Φεβ 2022, 21:01 

I am against windmills on the beautiful island of Greece 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γρηγορακάκη-χριστίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγιώτης-γκλίστης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#huisman-dick


Trachanas Γιαννης  

18 Φεβ 2022, 21:03 

Δεν δεχόμαστε καμμια επέμβαση στο βουνό μας 

Λέκκας Μανώλης  

18 Φεβ 2022, 21:07 

Όχι στις ανεμογεννήτριες δεν θέλουμε την καταστροφή ολόκληρου του νησιού μας  

Sorreca Riccardo  

18 Φεβ 2022, 21:08 

This is an awful and terrible project for Skyros and the nature of the island including the people 

who live there. I join the protest against this plan with the hopes that people can express their 

opinions and will in terms of preserving life on our planet. 

Μοίρος Γεώργιος  

18 Φεβ 2022, 21:12 

Είναι η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή για το νησί. Ντροπή και όνειδος.  

Λέκκας Γιώργος  

18 Φεβ 2022, 21:16 

Κάτω τα χέρια σας από το νησί μας .. 

  

bouchla Georgia  

18 Φεβ 2022, 21:19 

Το έργο αυτό είναι επιβλαβές για το περιβάλλον του νησιού . Υπάρχουν μελέτες στις 

προηγμένες χώρες που δίνουν λύση για καθαρή ενέργεια χωρίς την χρήση ανεμογεννητριών 

καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι περισσότερο βλάπτουν το περιβάλλον παρά παρέχουν ενέργεια. 

Η φύση από μόνη της είναι μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο. 

Σάφνερ Άλεξ  

18 Φεβ 2022, 21:20 

Το έργο αυτό αποτελεί έγκλημα κατά του περιβάλλοντος, κάτι που παραδέχεται ακόμα και το 

ΣτΕ. Θα υπάρξει άνευ προηγουμένου αντίσταση αν εκγριθεί, πόσο μάλλον με κρατική 

χρηματοδότηση όπως επιδιώκεται σε αυτή τη διαβούλευση. Το δημόσιο χρήμα δεν υπάρχει 

για την καταστροφή του περιβάλλοντος! 

ΑΝΔΡΕΟΥ AΝΝΑ  

18 Φεβ 2022, 21:26 

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ!! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#trachanas-γιαννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λέκκας-μανώλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sorreca-riccardo
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μοίρος-γεώργιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λέκκας-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#bouchla-georgia
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σάφνερ-άλεξ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ανδρεου-aννα


ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ  

18 Φεβ 2022, 21:31 

ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες! ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!  

Παπαχαραλάμπους Αλκης  

18 Φεβ 2022, 21:33 

Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης Green Planet «η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη 

λειτουργία ανεμογεννητριών είναι απίστευτα ασήμαντη, ενώ η καταστροφή στο φυσικό 

περιβάλλον είναι ανεπανόρθωτη, με μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφελος επιχειρηματιών, 

που εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επωφελούνται της 

ευνοϊκής γι’ αυτούς νομοθεσίας». Μάλιστα, σύμφωνα με τον Π. Κακούρο: "η αρχή που διέπει 

την αιολική και όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ότι η παραγωγή πρέπει να βρίσκεται 

κοντά στην κατανάλωση, ώστε να μειώνεται το ενεργειακό κόστος μεταφοράς και να μην 

υπάρχουν σημαντικές απώλειες που θα ακυρώνουν την προσπάθεια. Παράλληλα, το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν το ελάχιστο. Και στα 

δύο αυτά, έτσι όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, υπάρχει πρόβλημα». 

Painke Anna-Lilli  

18 Φεβ 2022, 21:38 

This is a ridiculously oversized project that will destroy natural habitat and traditional use of 

the land in the name of 'green' energy.  

NO to the project if it doesn't serve the Skyrian people in any positive way!! 

Ανδρεου Ανδρεας  

18 Φεβ 2022, 21:40 

Όχι στην καταστροφή του νησιού μας ! 

  

  

  

  

  

Σταματίνη Ελένη  

18 Φεβ 2022, 21:41 

Δεν είναι το νησί της καταγωγής μας, είναι τα νησί της καρδιάς μας! 

Την λατρέψαμε για την ταυτότητά της, που αγέρωχα την ανεμίζει -παντιέρα και μπούσουλας- 

καταμεσής του Αιγαίου. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοσμιδου-ολγα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαχαραλάμπους-αλκης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#painke-anna-lilli
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ανδρεου-ανδρεας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σταματίνη-ελένη


Κόντρα στους αιώνες, στους χαλεπούς καιρούς, στους πειρατές του χτες και στην αλλοτρίωση 

του σήμερα! 

Μην την καταστρέψετε! 

Σεβαστείτε την! 

Το οφείλετε στην Ιστορία!!! 

Παπαχαραλαμπους Αλκης  

18 Φεβ 2022, 21:46 

Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης Green Planet «η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη 

λειτουργία ανεμογεννητριών είναι απίστευτα ασήμαντη ενώ η καταστροφή στο φυσικό 

περιβάλλον είναι πρωτοφανής και ανεπανόρθωτη, με μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφελος 

επιχειρηματιών, που εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επωφελούνται της ευνοϊκής γι’ αυτούς νομοθεσίας». 

«Η αρχή που διέπει και την αιολική αλλά και όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ότι 

η παραγωγή πρέπει να βρίσκεται κοντά στην κατανάλωση, ώστε να μειώνεται το ενεργειακό 

κόστος μεταφοράς και να μην υπάρχουν σημαντικές απώλειες που θα ακυρώνουν την 

προσπάθεια. Παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν το ελάχιστο. Και στα δύο αυτά έτσι όπως συμβαίνει στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα», 

σύμφωνα με τον Π. Κακούρο. 

ΦΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

18 Φεβ 2022, 22:00 

ΌΧΙ στις ανεμογεννήτριες. Ένα έργο άκρως δυσανάλογο με τις ανάγκες και το μέγεθος του 

νησιού μας . Είναι απίστευτο αν σκεφτεί κανείς πως στο όνομα της προστασίας του 

περιβάλλοντος ( αιολική ενέργεια), θέλουν να κάνουν ακριβώς το αντίθετο και να το 

καταστρέψουν. 

Κοσμά Καλλιόπη  

18 Φεβ 2022, 22:04 

Όχι αιολική βιομηχανία στο νησί της Σκύρου. Όχι στην καταστροφή της φύσης. 

Τυριντζή Αγγελική  

18 Φεβ 2022, 22:05 

Ούτε στη Σκύρο ούτε πουθενά! Κάτω τα χέρια σας από το οικοσύστημα.  

Γιαννοπούλου Κατερίνα  

18 Φεβ 2022, 22:08 

Όχι!!! Απαραδεκτο!!! 

Γαλάνης Αναστάσιος  

18 Φεβ 2022, 22:10 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαχαραλαμπους-αλκης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτουλησ-ιωαννησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοσμά-καλλιόπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τυριντζή-αγγελική
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιαννοπούλου-κατερίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γαλάνης-αναστάσιος


Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή 

μικρόσωμων αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 

στον κόσμο,  

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

18 Φεβ 2022, 22:12 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή 

μικρόσωμων αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 

στον κόσμο,  

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θεοδωροπουλοσ-αντωνιοσ
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΑΝΝΑ  

18 Φεβ 2022, 22:23 

ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΟΗΤΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ. 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ. 

Μαυρίκου Άννα  

18 Φεβ 2022, 22:30 

Λέμε ΟΧΙ στην εγκατάσταση των τεράστιων αιολικών πάρκων στη μικρή Σκύρο. 

Dobrohruschka Alex  

18 Φεβ 2022, 22:31 

Es geht um ein Naturschutzgebiet. Flora und Fauna beziehungsweise der sogenannte Falko 

Eleaonore und die Eidechsen "podacris gaege" gehören geschützt, da dieses Naturschutzgebiet 

ihr natürliches zu Hause ist. 

Nach unserer Reise in skyros finden wir dass man dieses Naturschutzgebiet bewahren muss. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ιγνατιου-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρίκου-άννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#dobrohruschka-alex


  

  

Λυκος Νίκος  

18 Φεβ 2022, 22:35 

Θα μας βρείτε μπροστά σας ! Απαράδεκτο και καταστροφικό να γίνει σε ένα τόσο μικρό νησί 

! 

Καραμπαμπα Φωτεινή  

18 Φεβ 2022, 22:37 

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχή Natura είναι απαράδεκτη και παράνομη. 

Καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα μιάς προστατευμένης περιοχής με πολλά είδη υπό 

εξαφάνιση. Είναι απαράδεκτη η εγκατάσταση ανεμογεννητριών εντός ιδιόκτητων εκτάσεων 

για τις οποίες δεν έχει δοθεί άδεια από τους ιδιοκτήτες. Θα δημιουργηθεί γενική όχληση σε 

όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού. Οι διαδικασίες εγκατάστασης 

προκαλούν καταστροφή του περιβάλλοντος χώρου ενώ δεν έχουν προβλεφθεί διαδικασίες 

απεγκατάστασης και έτσι θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο σκουπιδότοπο μετά την λήξη της 

ζωής τους. Έτσι πρέπει όλοι μαζί,  σύσσωμη η τοπική κοινωνία να ταχθεί κατά του έργου. 

Παρίση Θεοδώρα  

18 Φεβ 2022, 22:45 

Άφησα την Αθήνα όπου κατοικούσα και ήρθα να μείνω στο πανέμορφο αυτό νησί. Κάτι που 

με γοήτευσε ήταν η φυσική, άγρια ομορφιά του. 

Τώρα θέλουν να τοποθετήσουν αυτά τα τερατουργηματα, να βιασουν ουσιαστικά το τοπίο. 

Διαβάζοντας, έμαθα την καταστροφή που προκαλούν στην χλωρίδα και την πανίδα. 

Όχι , αφήστε αυτόν τον πανέμορφο τόπο στην ησυχία του. Όχι σε αυτό το βιασμό του 

περιβάλλοντος. 

Καρδαρης Γιώργος  

18 Φεβ 2022, 22:46 

Απαράδεκτη η καταστροφή στη ζώνη  Natura 2000 της Σκύρου. 

Φτουλη Αννα  

18 Φεβ 2022, 22:46 

Καταστροφικό και εγκληματικό για το νησί !!! Απαράδεκτο έργο !!!  

Δεμερτζής Δημήτριος  

18 Φεβ 2022, 22:48 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λυκος-νίκος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπαμπα-φωτεινή
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παρίση-θεοδώρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καρδαρης-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτουλη-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δεμερτζής-δημήτριος


Το μέγεθος του νησιού δεν αφήνει περιθώρια για αλλοίωση του ορεινού όγκου του καθώς 

αποτελεί πυλώνα της οικονομίας του νησιού η γεωργία κ η κτηνοτροφία,οι οποίες θα πληγούν 

καταστροφικά με μια τέτοια κίνηση. 

Usai Dilana  

18 Φεβ 2022, 22:49 

Because skyros is a beautiful natural island and the people there don't need these windmills. 

This island is so beautiful with all it's nature why ruin this when you can leave this beautiful 

nature to what it is now.  

Κοντομανώλη Μαρία  

18 Φεβ 2022, 22:52 

Λέμε ΟΧΙ στην καταστροφή του νησιού μας.. 

Δεμερτζής Δημήτριος  

18 Φεβ 2022, 22:52 

Θα ήταν καταστροφική μια τέτοια παρέμβαση στον ορεινό όγκο του νησίου,καθώς απότελεί 

πυλώνα της οικονομίας του νησιού για την κτηνοτροφία και τη γεωργία. 

Ευσταθίου Πολυξένη  

18 Φεβ 2022, 22:52 

Απαράδεκτο έργο!Δεν θέλουμε να γίνει! Αποτελεί τεράστια οικολογική καταστροφή για το 

νησί μας!! 

Τσαλίκη Μαριάννα  

18 Φεβ 2022, 22:57 

Δεν συμφωνώ με την εγκατάσταση 66 Α/Γ στο βουνό της Σκύρου. Θα ήθελα να διατηρηθεί το 

πανέμορφο φυσικό περιβάλλον του νησιού μας. 

Πογκας Χρηστος  

18 Φεβ 2022, 23:01 

ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ,ΣΚΟΤΕΙΝΟ.Ιχνος σεβασμού προς τους κατοίκους την 

πανίδα.την χλωρίδα του νησιού.. Πρέπει να σταματήσει να ξεφυτρώνουν ανεμογεννητριες 

παντού .ΤΕΛΟΣ 

Τυριντζή Αγγελική  

18 Φεβ 2022, 23:02 

Ούτε στη Σκύρο ούτε πουθενά! Κάτω τα χέρια σας από το οικοσύστημα, σεβαστείτε την 

εσχάτη ώρα ότι μας απέμεινε.  

Σίδερης Γεώργιος  

18 Φεβ 2022, 23:05 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#usai-dilana
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοντομανώλη-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δεμερτζής-δημήτριος-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθίου-πολυξένη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσαλίκη-μαριάννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πογκας-χρηστος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τυριντζή-αγγελική-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σίδερης-γεώργιος


Δεν συμφωνώ στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Σκύρο σε περιοχή που η χλωρίδα και 

η πανίδα θα επηρεαστεί  αρνητικά και καταστροφικά. 

Ντεμίρη Κωνσταντίνα  

18 Φεβ 2022, 23:09 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ντεμίρη-κωνσταντίνα
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Αγάθης Παύλος  

18 Φεβ 2022, 23:11 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγάθης-παύλος
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Τσακαμη Φωφη  

18 Φεβ 2022, 23:11 

Οχι στην καταστροφή του νησιού και του περιβάλλοντος!  

Μπουζαλακου Ελισάβετ  

18 Φεβ 2022, 23:15 

Καλησπέρα, δεν είμαι Σκυριανη απο καταγωγή, αλλα για οικογενειακούς λόγους ειμαι στο 

νησί καθε χρόνο εδω και 20 χρόνια. Αυτη η πρόταση που εχετε θεση σε διαβούλευση σημαίνει 

οτι ενα τοσο μικρό νησί θα γίνει ενα ματσο σιδερα θα χάσει κάθε ίχνος φυσικής ομορφιας. 

Είμαι υπέρ των εναλλακτικών πληγων ενέργειας αλλα νομίζω οτι αυτο που προτείνεται ειναι 

υπερβολη. Διαφωνώ πλήρως. 

ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ  

18 Φεβ 2022, 23:18 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσακαμη-φωφη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπουζαλακου-ελισάβετ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φασουλασ-χρηστοσ-δικτυο-φορεων-και-πολιτων-για-την-προστασια-των-αγραφων
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φασουλασ-χρηστοσ-δικτυο-φορεων-και-πολιτων-για-την-προστασια-των-αγραφων


https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Φετανη Κατερινα  

18 Φεβ 2022, 23:19 

Όσο επιμένετε σε αυτή την καταστροφή του τόπου μας τόσο μας κάνετε πιο δυνατούς, πιο 

ενωμενους και αποφασισμένους. 

Δεν θα σας αφήσουμε να κάνετε το νησί μας νεκροταφείο. ΟΧΙ 

Παπαδάκης Σπύρος  

18 Φεβ 2022, 23:21 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φετανη-κατερινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδάκης-σπύρος


Το μισό νησί στρατιωτική βάση και το υπόλοιπο ανεμογεννήτριες.. Καλά θα πάει κι αυτό. Να 

κάνετε αιολικό πάρκο στον περιφερειακό Λυκαβηττού καλύτερα  

Μοτάκη Ελένη  

18 Φεβ 2022, 23:26 

Το φυσικό περιβάλλον είναι ο πλούτος μας, το σπίτι μας! 

Πρέπει να διαφυλαχθεί πάση θυσία. 

Να μην επιτραπεί άλλη καταστροφή.  

ΔΑΛΑΚΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

18 Φεβ 2022, 23:28 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΜΟΝΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 

Καρατόλιου Μαριάννα  

18 Φεβ 2022, 23:31 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

  

  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

  

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά 

την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μοτάκη-ελένη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δαλακλιδησ-αθανασιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καρατόλιου-μαριάννα


https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

  

αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης 

να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

  

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 



μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Ζάχου Γεωργία  

18 Φεβ 2022, 23:32 

Αυτό δεν λέγεται αιολικό πάρκο αλλά βιομηχανοποίηση του μισού νησιού!  Eνα τόσο μεγάλο 

έργο δεν ταιριάζει στο φυσικό κάλος του νησιού!  Η Σκύρος έδωσε γη για την άμυνα, τώρα θα 

καταστραφεί και το νότιο τμήμα, τι θα μείνει για τον ανθρώπινο παράγοντα; Το 

Βουνό  φιλοξενεί σπάνια ζώα όπως το αλογάκι της Σκύρου όπως και τη κτηνοτροφία και τη 

μελισσοκομία του νησιού. Έχει δίκαιο ο Σκυριανός λαός που διαμαρτύρεται, ορθώς 

αντιστέκετα  και απόλυτα τον συμμερίζομαι! 

Παπαγεωργιου Χρηστος  

18 Φεβ 2022, 23:33 

Πολύ καλησπέρα σας! 

Αρχικά εκφράζω συγχαρητήρια για τη δημόσια διαβούλευση! 

Κατά δεύτερον διαβάζω στο επισυναπτόμενο Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης (Βασικά στοιχεία) 

τα ακόλουθα. 

Τμήμα της υποθαλάσσιας διασύνδεσης με την Εύβοια, βρίσκεται εντός της προστατευόμενη 

περιοχής με κωδικό GR2420009 (ΖΕΠ) – «Νησίδες Σκύρου και Θαλάσσια Περιοχή» του 

δικτύου NATURA 2000. 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Κύμης (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/30.12.2016) εντός του οποίου 

εμπίπτει η όδευση του καλωδίου πλησίον του σημείου προσαιγιάλωσης στην Εύβοια. 

Πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή (ΠΕΠ) εντός της οποίας η δόμηση είναι απαγορευμένη 

λόγω εγγύτητας με αρχαιολογικούς χώρους.. 

Κλείνοντας, δεν παρατηρώ δυνατότητα υλοποίησης του εν λόγω έργου και θα ήθελα να 

ευχαριστήσω για το χρόνο σας. 

Μπεκος Παναγιώτης  

18 Φεβ 2022, 23:34 

Διαφωνώ σε ένα τέτοιο έργο που μόνο προβλήματα θα προκαλέσει στο νησί και στους 

κατοίκους του !!!σε ένα έργο καταστροφικό για την χλωρίδα και την πανίδα του νησιού,σ ένα 

έργο με μηδενικό όφελος για το νησί !!! 

Βλαχογιάννης Αγγελος  

18 Φεβ 2022, 23:41 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζάχου-γεωργία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαγεωργιου-χρηστος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπεκος-παναγιώτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βλαχογιάννης-αγγελος


Έχετε βαλθεί να καταστρέψετε οτιδήποτε όμορφο,φυσικό, παρθένο και αγνό υπάρχει σε 

ετούτον τον τόπο.. 

Μεγάλο κομμάτι του σχεδίου βρίσκεται εντός περιοχής narura 2000. 

Ένα υπέροχο νησί θα καταστραφεί εφόρου λόγω των συμφερόντων και της εμμονής στις λάθος 

ΑΠΕ. 

Καληνύχτα Ελλάδα 

Χαραυγής Χαράλαμπος Λουκάς  

18 Φεβ 2022, 23:43 

Απαράδεκτο να υποβαθμίζεται η γνώμη των κατοίκων του νησιού. Απαράδεκτο να 

υποβαθμίζεται η έννοια και η ιδιαιτερότητα της περιοχής, πόσω μάλιστα όταν είναι περιοχή 

Natura2000. 

Δεν μπορεί στο άρμα της "πράσινης ανάπτυξης" να ισοπεδώνονται προστατευμένες περιοχές.  

Ένα μεγάλο ΟΧΙ στις Α/Γ στη Σκύρο. Να τις βάλετε αλλού, δίχως να καταπατούνται ή να 

εξαγοράζονται η τοπική γνώμη και φυσικά οι ιδιαιτερότητες του τοπίου. 

ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

18 Φεβ 2022, 23:44 

Εκφράζω την έντονη αντίθεσή και δυσαρέσκεια μου για το σχεδιαζόμενο έργο εγκατάστασης 

έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής ισχύος 300 MW στο  «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την 

πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις και  το οποίο αποτελεί μαζί με όλα 

τα υπόλοιπα έργα ΑΠΕ εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 ,σε  ΖΕΠ, σε παρθένες 

κορυφογραμμές και σε νησιά,   ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΗΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ της Ελληνικής 

φύσης και της προστατευόμενης  βιοποικιλότητας καταστρατηγώντας της Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Οι αρμόδιοι που τα προωθούν πρέπει κάποια στιγμή να λογοδοτήσουν ενώπιον της 

Ευρωπαϊκής δικαιοσύνης.    

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του 

αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους 

αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση 

δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί 

αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού 

Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χαραυγής-χαράλαμπος-λουκάς
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φασουλασ-χρηστοσ
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. 

Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της 

Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Τσίρης Ανέστης  

18 Φεβ 2022, 23:45 

Η περιοχή της νότιας Σκύρου αποτελεί τόπο διαβίωσης σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας, 

αποτελώντας μοναδικό δείγμα οικολογικού και περιβαλλοντικού  πλούτου, ενταγμένο σε 

δίκτυα προστασίας. Επιπλέον, αποτελεί τόπο ισχυρά συνδεδεμένο με την κτηνοτροφία του 

νησιού. 

Αν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν συνυπολογίζουν αυτά και παρεμβαίνουν ισχυρά στο 

φυσικό τοπίο , τότε αντιβαίνουν στο χαρακτήρα τους, ο οποίος εξ ορισμού είναι να είναι 

φιλικές προς το περιβάλλον. Συνολικά , η οικονομία και η ενέργεια είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με τη φύση και το περιβάλλον και αν οι πρώτες επιβάλλονται επιβλητικά στις 

άλλες μη ζημιώνουν ανεπανόρθωτα την άρρηκτη σχέση του φυσικού αυτού περιβάλλοντος με 

τον άνθρωπο. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσίρης-ανέστης


  

ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  

18 Φεβ 2022, 23:47 

Λέμε  Ο Χ  Ι  στο τόσο καταστροφικό έργο που έχει σκοπό να βλάψει και να προάγει την 

καταστροφή του τόπου μας. Ειναι επίσημη στρατηγική αφανισμού του νησιού μας, της 

ανάπτυξης του!  

°Ο Χ Ι  ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ° 

Κογια Σοφία  

19 Φεβ 2022, 00:11 

Δεν το χωράει ανθρώπου νους ότι όλη αυτή η ομορφιά θα θυσιαστεί υπέρ του χρήματος... Δεν 

θα επιτραπεί αυτή η'' κακιά'' αισθητική σε αυτόν τον παρθένο τόπο... Το οφείλουμε στις 

επόμενες γενιές...  

Μαντζουρανάκη Σιέρ Τσιάμ  

19 Φεβ 2022, 00:13 

Είμαι κάθετα αντίθετη στην καταστροφή του τόπου μου και της ποιότητας ζωής μου για τα 

κέρδη ιδιωτικών εταιριών. Οι μόνοι που θα εχουν λόγο να πανηγυρίζουν απο την εγκατάσταση 

αιολικών πάρκων στο νησί μας θα είναι οι ιδιώτες επενδυτές που θα πουλούν ηλεκτρική 

ενέργεια σε πολυ υψηλές τιμές αξιοποιώντας το περιβόητο Σύστημα Εγγυημένων Τιμών, με 

συμβάσεις που θα φτάνουν σε διάρκεια 20 χρόνια. Παράλληλα θα διασφαλίζουν παχυλές 

κρατικές επιδοτήσεις με τους αναπτυξιακούς νόμους και τα προγράμματα ΕΣΠΑ.Τι θα 

κερδίσουμε όμως εμείς από αυτό το παιχνίδι για τα συμφέροντα των ιδιωτών; Θα γίνουν μήπως 

πιο φθηνά τα πανάκριβα καύσιμα; Όχι βέβαια. Γιατί πίσω από τις ψηλές σημερινές τιμές των 

καυσίμων κρύβεται το κέρδος των εταιριών. Κρύβεται επίσης η μεγάλη κρατική φορολογία 

για να ενισχυθούν ξανά οι εταιρίες . Έξω από των τόπο μας και από κάθε τόπο οι εταιρίες που 

χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν καταστρέφουν το περιβάλλον, την κτηνοτροφική και 

μελισσοκομική δραστηριότητα , την χλωρίδα και την πανίδα. 

  

Samaritakis Nikolaos  

19 Φεβ 2022, 00:14 

Η ζυγαρία ανάμεσα στα εκτιμώμενα ωφέλη και το όποιο προσδοκώμενο κέρδος (για πόσους;) 

από παρόμοιες επενδύσεις, πάντα θα γέρνει εις βάρος του υπολογισθέντος περιβαλλοντικού 

κόστους πολύ απλά γιατί το τελευταίο το επιβαρυνόμαστε όλοι... 

Κόκκινος Ιωάννης  

19 Φεβ 2022, 00:20 

Οι αθρόες επενδύσεις στο όνομα μιας/κάποιας/της ανάπτυξης επάνω σε τεχνολογία που 

αμφισβητείται και απεμπολείται από όσα κράτη έχουν την ανάλογη εμπειρία στα εδάφη τους 

λένε πολλά. Πόσο μάλλον όταν στο δικό μας κράτος τοποθετούνται σε εδάφη προστατευόμενα 

και πλούσιας φυσικής αξίας - με αδιαφανείς διαδικασίες (περιβαλλοντολογικές μελέτες 

καρμπόν, νομοθετήσεις κατά συμφέρον, κατατμήσεις έργων κατά το δοκούν, κώφευση στις 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζαχαρια-ευφροσυνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κογια-σοφία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαντζουρανάκη-σιέρ-τσιάμ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#samaritakis-nikolaos
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κόκκινος-ιωάννης


γνώμες κάθε τοπικής κοινωνίας, βίαιες επεμβάσεις δυνάμεων τάξηςκλπ). 

 

Για ποιανών συμφέρον τελικά προωθούνται; 

Πακας Δημοσθενης  

19 Φεβ 2022, 00:21 

στην εγκατάσταση μεγάλου πάρκου αιολικής ενέργειας και στην καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Μαυρίκος(Μεταξάς) Δημήτρης  

19 Φεβ 2022, 00:37 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ η εγκατάσταση Α/Γ στη Σκύρο!!! 

Οχι μόνο εγώ και η οικογένεια μου, αλλά η ίδια η φύση, το περιβάλλον και όλος ο κόσμος της 

Σκυρου είναι εναντίον ενός τέτοιου τερατουργήματος!! 

Δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να δει κανείς τη καταστροφή που θα επιφέρει μια τέτοια 

εγκατάσταση στο νησί μας! Γιατι λοιπόν επιμένετε να ταλαιπώρηται τους κατοίκους του 

νησιού; 

Μηπως έχετε βάλει παρωπίδες και βλέπετε μόνο με τα μάτια του κέρδους;;   

  

  

Παγώνη Μαρία  

19 Φεβ 2022, 00:45 

Η καταστροφή του περιβάλλοντος και μάλιστα προστατευόμενου ( περιοχή Natura) θα είναι 

απόλυτη, διαφωνώ κάθετα με το εγχείρημα αυτό . Η Σκύρος μας αξίζει σεβασμό και αγάπη 

από όλους μας.  

Βασιλά Νατάσα  

19 Φεβ 2022, 00:52 

Έργο δυσανάλογο για το μέγεθος του νησιού. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για ανάπτυξη 

όταν στην πραγματικότητα μιλάμε για την καταστροφή της φύσης.  

Το μεγαλύτερο μέρος των Α/Γ πρόκειται να εγκατασταθούν σε περιοχή NATURA που είναι 

επίσης φυσικός τόπος διαβίωσης του σκυριανού αλόγου και του μαυροπετρίτη,είδη υπό 

εξαφάνιση. 

Η Σκύρος είναι ένα νησί με ήπια τουριστική ανάπτυξη και εναλλακτικό τουρισμό,που 

περιλαμβάνει και το ζωντανό κομμάτι του βουνού που θέλετε να βάλετε ανεμογεννήτριες. 

Σύσσωμη η τοπική κοινωνία αντιτίθεται στο έργο χρόνια τώρα. Η γνώμη τους θα έπρεπε να 

είναι πάνω από όλα εφόσον είναι ο τόπος τους,και το λιγότερο που θα έπρεπε να γίνεται είναι 

ενημέρωση και διάλογος με τους τοπικούς φορείς.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πακας-δημοσθενης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρίκος-μεταξάς-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παγώνη-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βασιλά-νατάσα


ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ  

19 Φεβ 2022, 00:55 

Ανήθικο και απαράδεκτο! 

Το νησι θα καταστραφεί για να κερδίσουν μερικοι μερικοι στο ονομα της πράσινης ενέργειας! 

Ποσο μαλλον οταν η συγκεκριμένη τοποθεσία ειναι Natura!! 

Ολο το νησι και ολους εμας θα μας βρείτε απέναντι απο  οποιον θελησει να κερδοφορισει εις 

βάρος του νησιού, της φύσης, των ζώων αλλα και των ανθρώπων! 

Ξανθούλης Μανώλης  

19 Φεβ 2022, 00:59 

Υπάρχουν βραχονησίδες να πάνε να τις τοποθετήσουν τα λαμόγια , αλλά επειδή τους 

κοστίζουν περισσότερο , καταστρέφουν περιοχές και νησιά για το κέρδος      τους  

Ας τις βάλουν όπου αλλού ξέρουν καλό αγώνα Συριανοί!!!! 

  

  

Ελένη Μαυρίκου  

19 Φεβ 2022, 01:07 

ΝΑΙ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά με σοβαρή μελέτη και ανάλογη κατανομή των 

επιπτώσεων. 

ΟΧΙ στην αλόγιστη εμπορική εκμετάλευση χωρίς τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας. 

  

Χροναίος Βασίλειος  

19 Φεβ 2022, 01:10 

Είμαι κάθετα αντίθετος στην εγκληματική βιομηχανοποίηση της νότιας Σκύρου και την 

ανεπιστρεπτί καταστροφή προστατευόμενης περιοχής Natura. 

"α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαλαμα-μαριαντζελα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθούλης-μανώλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ελένη-μαυρίκου-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χροναίος-βασίλειος


στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου" 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

19 Φεβ 2022, 01:13 

Υπάρχει μελέτη για το συγκεκριμένο έργο ή πάλι κάτω από το τραπέζι το ενέκριναν και 

σίγουρα χωρίς να ρωτήσουν τους κατοίκους. Άλλο ένα νησί που θα γίνει τεχνολογικό πάρκο 

εκτοπίζοντας την πανίδα.  

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ηρακλής  

19 Φεβ 2022, 01:24 

Με πρόφαση την ενεργειακή επάρκεια του νησιού κατασκευάζονται έργα που θα αλλοιώσουν 

το χαρακτήρα και θα επιβαρυνθεί το φυσικό περιβάλλον και η ορνιθοπανίδα!!!  

Kalchbrenner Αndrea  

19 Φεβ 2022, 01:26 

Ich bin entsetzt über die Idee einen Windpark einem geschützten Naturgebiet zu errichten. 

Skyros ist eine naturbelassene Insel und so sollte es noch lange bleiben. 

  

Andrea Kalchbrenner 

Katsarelias Dimitrios  

19 Φεβ 2022, 01:27 

Μια οικολογική καταστροφή που εκτός των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, θα έχει και 

επίπτωση στην υγεία των κάτοικων του νησιού. Και φυσικά ο νοτιοανατολικός άνεμος δεν 

φυσά κάθε ημέρα αλλά αρκετά συχνά κατά τους χειμερινούς μήνες, μεταφέροντας όλη την 

ηχητική ρύπανση προς το χωριό. Γνωστές και δημοσιευμένες οι παρενέργειες μιας τέτοιας 

συγκυρίας με κύρια παρενέργεια την αυπνία και τις διαταραχές στη συγκέντρωση στους 

εμπλεκομένους κατοίκους. Από την άλλη αμφίβολα οφέλη και ασήμαντη συνεισφορά στην 

οικονομία του νησιού. Ας μην παραλείψουμε την οικολογική καταστροφή και τις επιπτώσεις 

στην πανίδα και την χλωρίδα του τόπου. Στο βωμό του κέρδους έχουν θυσιαστεί πολλακις τα 

ιερά και τα όσια του δύσμοιρου αυτού τόπου. Ας ελπίσουμε στην λογική και το ήθος για να 

αποτραπεί ένα ακόμη ανοσιούργημα, ενάντια στον άνθρωπο και στη φύση. ΟΧΙ!! 

Παπαϊωάννου Έφη  

19 Φεβ 2022, 01:30 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΎΡΟ 

Moser Christa  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυριακακησ-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συμεωνιδησ-ηρακλής
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#kalchbrenner-αndrea
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#katsarelias-dimitrios
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαϊωάννου-έφη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#moser-christa


19 Φεβ 2022, 01:34 

Wie kann man nur auf so eine Idee kommen und die Natur so zestören will..mir ist ein Rätsel 

Lässt die Skyros in Ruhe. Das heißt auf keinen Fall Green Energy. 

  

  

  

Ευαγγελία Ρουμελιώτη  

19 Φεβ 2022, 01:35 

Είμαι επισκέπτης στο νησί πολλά χρόνια και θεωρώ ότι η εγκατάσταση ενός τέτοιου έργου 

είναι κάτι το εντελώς απαράδεκτο για το νησί "μας" .. θελουμε να συνεχίσουμε να ερχόμαστε 

στο νησί για την απλότητα του και για το ταξίδι στον χρόνο που μας προσφέρει με τα τοπία 

του . Αν γίνει κάτι τέτοιο θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά να ξανά έρθω με άνεση στο νησί που 

θεωρώ μετά από τόσα χρόνια σπίτι μου . 

Moser Julia  

19 Φεβ 2022, 01:41 

This is an area Natura 2000. Protected species of flora nad fauna live there. 

How are you planning to get rid of these in 10 years? Do you have an actual project? My 

personal opinion is that it is again about money. It is impossible to see again ang again the 

same old pattern.  

I am very glad to see that the local people protest along with those who adore this jewel of the 

Aegean Sea. 

This is exactly what we also do in my country whenever we witness criminal actions like this 

one. 

Stop destroying the natural beauties of Greece. Enough is enough. 

  

  

  

ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

19 Φεβ 2022, 01:45 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευαγγελία-ρουμελιώτη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#moser-julia
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ιερωνυμιδησ-γιωργοσ


 Η χρήση του όρου ΑΠΕ και πράσινης ενέργειας για τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταΪκά 

πάρκα είναι πέρα για πέρα βλακώδεις ,λαι εξευτιλιστική για τη νοημοσύνη μας. Είναι 

απαράδεκτη η χρήση της εσκεμμένης παραπληροφόρισης και ελλειπούς ενημέρωσης για τον 

τομέα αυτό, με σκοπό το κέρδος και την εκπλήρωση των εξωτερικών και ανθελληνικών 

συμφερόντων. Όχι μόνο η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών-φωτοβολταΪκών δε θα χει 

όφελος, αλλα θα κατασταφεί ανεπανόρθωτα αρχικά τεράστια φυσική έκταση, πλούσια σε 

ποικίλα είδη φυτών και ζωντανών οργανισμών.Ως νησί (και σχεδόν στα μέσα του Αιγαίου 

Πελάγους), αποτελεί στάση ξεκούρασης για αποδημητικά πουλιά ,και το κυριότερο, η περιοχή 

αυτή έχει χαρακτηριστεί ως natura 2000, που καθιστά την κίνηση αυτή παράνομη. 

Goumenaki Alexandra  

19 Φεβ 2022, 01:46 

Aπαραδεκτή και εγκληματική καταστροφή  

του περιβάλλοντος ! 

Λεμε βέβαιος ΟΧΙ ! 

ΚΡΙΣΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ  

19 Φεβ 2022, 01:47 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#goumenaki-alexandra
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κρισπη-θεοδωρα
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  
• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 
• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 
κόσμο,  

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Τσαμπανάκη Μαρία  

19 Φεβ 2022, 01:49 

Η Σκύρος είναι ένα νησί με μεγάλη παράδοση, γραφικό και αυθεντικό. Μια τέτοια 

εγκατάσταση θα χαλάσει την γραφικότητα του νησιού και την ήρεμη ομορφιά του! Πέραν 

αυτού είναι γνωστό σε όλους ότι οι ανεμογεννητριες επηρεάζουν αρνητικά την χλωρίδα και 

την πανίδα του μέρους όπου τοποθετούνται. Είναι απαράδεκτο να δίνονται άδειες για αιολικα 

πάρκα σε προστατευομενες περιοχές Natura. 

Κομπογιάννη Αγγελική  

19 Φεβ 2022, 01:49 

Οχι στην καταστροφή του τόπου μας, των βουνών και των νησιών στο όνομα της "πρασινης 

ανάπτυξης" σε βάρος του περιβαλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Δεν υπάρχει λογική στο 

να ισοπεδώνουμε τα βουνά μας με τις βιομηχανικου τυπου ΑΠΕ για να τα "σώσουμε"..  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσαμπανάκη-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κομπογιάννη-αγγελική


Κωνσταντίνα Σίδερη  

19 Φεβ 2022, 01:49 

Όχι στην καταστροφή της Natura! Όχι στην εκμετάλλευση! 

moser Denise  

19 Φεβ 2022, 01:50 

i visited the island and i have to say that the south part of the island is exactly what impressed 

me more than anything. The wild nature ist outstandingly beautiful. I suppose you have a very 

good reason to want to transform this paradise in  "Baustelle" as we say in my language and 

that this has not to do with money.. But i am afraid though that it is all about  business and 

power. 

The only sure thing  is that Skyros will lose a lot of income if this happens. I can guarantee you 

that all the hotels and restaurants will remain empty. 

Noone wants to be in a beton island. We stay better in our city, if so. 

WE will be in the port of Skyros if necessary with 2000 Skyrian locals. 

Skyros-Greece-Austria united 

Παπά Χριστίνα  

19 Φεβ 2022, 01:58 

Απαράδεκτο... Όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος! 

Παπά Χριστίνα  

19 Φεβ 2022, 02:06 

Απαράδεκτο... ΟΧΙ στην καταστροφή του περιβάλλοντος  

Πούλου Μαρία  

19 Φεβ 2022, 02:08 

Όχι,  σ'ένα έργο τέτοιου μεγέθους, που έχει  καθαρά κερδοσκοπικά και όχι περιβαλλοντικά 

κίνητρα!  Που θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που παρουσιάζεται πως θα 

λύσει!  

Natsis Dionisis Natsis  

19 Φεβ 2022, 02:10 

Στράτος στο βορρά ,ανάπτυξη και ανεμογεννήτριες στο νότο, τελικά τι θα μείνει για 

εμάς; Γκουανταναμο θα καταλήξουμε 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κωνσταντίνα-σίδερη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#moser-denise
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπά-χριστίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπά-χριστίνα-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πούλου-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#natsis-dionisis-natsis


ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ  

19 Φεβ 2022, 02:17 

Είναι απαράδεκτο να καταστραφεί ένα πανέμορφο νησί μ' αυτό τον τρόπο. Πρέπει όλοι να 

αντισταθούμε σ' αυτό το έκτρωμα που κανονίζουν τα ράσα και διάφοροι πρωθυπουργικοί 

σύμβουλοι. 

Πούλου Χριστίνα  

19 Φεβ 2022, 02:34 

Καμία ανοχή σε μια "επένδυση" που καταστρέφει προστατευομενη περιοχή, που δεν 

προσφέρει στον τοπικό πληθυσμό και θα έχει σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση του νησιού!  

Γουγουλιας Χρήστος  

19 Φεβ 2022, 03:05 

Σταματήστε τη καταστροφή του πιο όμορφου,αμολυντου παρθένου μέρος του Νησιού 

μας..Όχι στις τερατογενητριες.. 

Τεντολούρης Βασίλης  

19 Φεβ 2022, 03:05 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργατσου-ελενη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πούλου-χριστίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γουγουλιας-χρήστος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τεντολούρης-βασίλης
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Kontomanolis Chrisoula  

19 Φεβ 2022, 03:05 

Όχι στην τεράστια καταστροφή του νησιού μας! 

Κιτσανέλης Δημήτρης  

19 Φεβ 2022, 03:45 

Εμαθα με μεγάλη μου θλίψη οτι το νότιο τμήμα της Σκύρου, αυτό που επισκεφθήκαμε αρκετές 

φορές μέχρι τώρα και θέλουμε να επισκεφθούμε άλλες τόσες, αυτό με την εκπληκτική άγρια 

ομορφιά του τοπίου, ετοιμάζεται να θυσιαστεί για να μπουν ανεμογεννήτριες. Το τοπίο και το 

περιβάλλον είναι μοναδικό και μάλιστα αποτελεί τόπο διαβίωσης σπάνιας χλωρίδας και 

πανίδας. Εκεί βρίσκει καταφύγιο μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Μαυροπετρίτη, γεράκι που 

λατρεύω εγώ και πολλοί άλλοι σε εθνικό αλλά και διεθνές επιπεδο για τη μοναδικότητά του. 

επίσης η χλωρίδα του συγκεκριμένου μέρους είναι μοναδική. Τα μικρά πευκάκια δημιουργούν 

έναν τόπο πραγματική ζωγραφιά. Δεν το χωρά ο νους μου οτι αυτό το περιβάλλον προορίζεται 

να θυσιαστεί οριστικά και αμετάκλητα στο βωμό του κέρδους ολίγων μεγαλοεπιχειρηματιών 

με θηριώδεις εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#kontomanolis-chrisoula
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κιτσανέλης-δημήτρης


Πρόκειται για ανισσόροπη υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μακροχρόνιες επιβαρυντικές 

συνέπειες στο φυσικό πλούτο αλλά και στην ανθρώπινη και πολιτιστική αξία αλλά και στον 

τουρισμό του νησιού. 

Καμία ανεμογεννήτρια στη Σκύρο. Εχω φίλους εκεί, το μέρος το αγαπώ σαν δικό μου και είμαι 

διατεθειμένος να αγωνιστώ με συνέπεια υπέρ του νησιού και της απόφασής του / μας να μην 

γίνει αποδεκτή μια τέτοια εγκατάσταση. 

Μαυρίκου Καλλιόπη  

19 Φεβ 2022, 03:49 

Δεν είμαστε ενάντια στην χρήση βιώσιμων πηγών ενέργειας, διαφωνούμε ωστόσο με την 

αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και την καταστροφή προστατευόμενων τοπίων του 

νησιού.  

Χάτος Στέργιος  

19 Φεβ 2022, 03:56 

Συμφωνω απόλυτα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία....το έργο είναι 

τεράστιο,καταστροφικό,και καταλαμβάνει σχεδόν τη μισή έκταση της Σκύρου. 

"Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού." 

Παππα Νίκη  

19 Φεβ 2022, 04:02 

Σε λίγο θα τα καταστρέψετε όλα και δεν μείνει τίποτα από το περιβάλλον μας! Να αφήσετε το 

νησί μας ήσυχο!  

Κουβέλη Αναστασία  

19 Φεβ 2022, 04:46 

Τεράστια οικολογική καταστροφή και υποβάθμιση του τοπίου..  

ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ  

19 Φεβ 2022, 05:17 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρίκου-καλλιόπη-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χάτος-στέργιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παππα-νίκη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουβέλη-αναστασία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλη-αμερισσα


Όχι στην καταστροφή της Σκύρου από τις ανεμογεννήτριες στο βωμό των οικονομικών 

συμφερόντων κάποιων!  

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ  

19 Φεβ 2022, 05:20 

Όχι στην καταστροφή της Σκύρου από τις ανεμογεννήτριες στο βωμό των οικονομικών 

συμφερόντων κάποιων!  

Γιαννατος Ευσταθιος  

19 Φεβ 2022, 07:48 

Είναι απαράδεκτο και καταστροφικό.  Εμπειρικά σας λέω λόγω της ιδιότητας μου ότι η 

χλωρίδα και η πανίδα του νησιού θα υποστούν τεράστια , ανεπανορθωτη ζημιά. Από 

μυκολογικο ενδιαφέρον δε μιλάμε για απόλυτη καταστροφή.  

  

Καρασαχινιδου Χρυσαυγη  

19 Φεβ 2022, 08:46 

Σταματήστε επιτέλους να καταστρέφετε το φυσικό  περιβάλλον , τα νησιά  και τα βουνά 

μας.  Τα έργα  αυτά απέχουν  πολύ  από την πολυδιαφημισμενη ανάπτυξη,  είναι απλά 

καταστροφή για το περιβάλλον και για τους πολίτες .  

Λάμπρου Μερσινη Λάμπρου  

19 Φεβ 2022, 09:52 

Με το κείμενο μου αυτό διατυπώνω την αντίθεση και διαμαρτυρία μου για την εγκατάσταση 

των ανεμογεννητριων στο Βουνό της Σκύρου.  Θεωρώ ότι, πρώτον, η καταστροφή του 

φυσικού τοπίου θα είναι ανυπολογιστη και ότι, δεύτερον, η αποτελεσματικότητα και απόδοση 

των ανεμογεννητριων μηδαμινή σε σχέση με την καταστροφή που θα προκληθεί, σε περιοχή - 

μάλιστα-  χαρακτηρισμενη Natura.  

Επειδή πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες σε 

μέρη εκτός νησιού και το ότι, επίσης, όταν θα λήξει η περίοδος χρήσης τους τα υπολείμματα 

τους θα ρυπαίνουν τον χώρο, 

ΔΗΛΩΝΩ ΑΝΤΘΕΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 6 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΣΚΎΡΟ  

Μάνης Λάμπρος  

19 Φεβ 2022, 10:08 

Όχι στο αιολικό πάρκο στη Ν. Σκύρο, το Βουνό είναι νευραλγικό σημείο για το νησί. 

Αγροτοκτηνοτροφικες δραστηριότητες αξιοποιούνται στον τόπο αυτό, ιδιαίτερης οικολογικής 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#στεφανιδησ-πολυβιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιαννατος-ευσταθιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καρασαχινιδου-χρυσαυγη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λάμπρου-μερσινη-λάμπρου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μάνης-λάμπρος


σημασίας, συνδεδεμένο με τη λαϊκή ιστορία των Σκυριανων! Τόπος ιδιαίτερης άγριας 

ομορφιάς.  

 Αφήστε το Βουνό στην ησυχία του! Ακούστε τη βούληση του Σκυριανου Λαού! 

Μάνης Λάμπρος  

19 Φεβ 2022, 10:23 

Όχι στην εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στη Ν. Σκύρο. Το Βουνό είναι νευραλγικό σημείο 

για τη ζωή του νησιού. Αγροτοκτηνοτροφικες δραστηριότητες αξιοποιούνται στον τόπο αυτό, 

τόπος ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας συνδεδεμένος με την λαογραφική ιστορία του νησιού 

και μοναδικής άγριας ομορφιάς. 

Αφήστε το Βουνό στην ησυχία του, ακούστε τη βούληση του Σκυριανου Λαού! 

Αλευριτου Βασιλικη  

19 Φεβ 2022, 10:31 

Όχι στην καταστροφή και της Σκύρου. 

Ενημερώστε σωστά τους κατοίκους. 

Καταστρέφετε καθημερινά όλη η Ελλάδα, μπροστά στο βωμό του χρήματος και κανείς δεν 

μιλάει. 

Κατοικοι: προστατεύετε το νησί  σας.  

Στο όνομα της κλιματικής αλλαγής =        γίνονται περιβαλλοντικά εγκλήματα!! 

Γεωργούλη Χρυσούλα  

19 Φεβ 2022, 10:50 

Το έργο αυτό είναι τεράστιο και υπερβολικά δυσανάλογο με τις ανάγκες του μικρού νησιού 

μας. 

  

Επιπλεον η περιοχη που επιλέχτηκε να τοποθετηθουν οι ανεμογεννήτριες ειναι χαρακτηρισμενη ως 

περιοχή natura!! 

  

Όλοι μας λοιπόν μπορουμε να αναλογιστουμε τις τραγικες συνεπειες που θα εχει αυτο το εργο για 

το περιβάλλον!! 

  

Ας κανουμε κατι λοιπον για να προστατεψουμε το νησι μας!! 

Λεοντιάδου Σουζάνα  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μάνης-λάμπρος-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλευριτου-βασιλικη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργούλη-χρυσούλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λεοντιάδου-σουζάνα


19 Φεβ 2022, 11:00 

Απαράδεκτο και εφιαλτικό!Επιθυμούμε να παραμείνει ως έχει το βόρειο άγριο τμήμα της 

Σκύρου που προστατεύεται και από το δίκτυο Natura.OΧΙ σε κάθε "πράσινη"ενέργεια που 

καταστρέφει το περιβάλλον και τη Ζωή! 

ΤΟΚΠΑΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  

19 Φεβ 2022, 11:06 

Ότι πιο απαράδεκτο θα μπορούσε να συμβεί! Ένα νησί γραφικό και όμορφο , ένα νησί εντελώς 

ξεχωριστό από τα αλλά με ξεχωριστή κατά τόπους χλωρίδα και πανίδα , πάτε να το 

καταστρέψετε με την εγκατάσταση αυτών των ανεμογεννητριών!! Τόσα νησιά ακατοίκητα 

υπάρχουν που επίσης τα γδέρνει ο Ανεμος μπορείτε να κάνετε εκεί τέτοιου είδους έργα! Αλλά 

ξέχασα εκεί θα χρειαστεί άλλη τόση υποδομή και χρήμα για να πραγματοποιηθούν !!! Αίσχος 

και πάλι αίσχος έστω και μονο η σκέψη σας!  

Τζερεμες Ανδρέας  

19 Φεβ 2022, 11:14 

Το πιο απαράδεκτο από όλα είναι η μη δικαιολογημένη παράκαμψη των 

αποφάσεων  δημοτικών φορέων, περιβαλλοντικών φορέων και κατοίκων. Σε έναν τόπο 

χαρακτηρισμένο natura και με τους κατοίκους του νησιού να έχουν εκδηλώσει την έντονη 

αντίθεση τους στο συγκεκριμένο σχέδιο, η όποια ενδεχομενη ενέργεια εγκατάστασης αιολικου 

πάρκου είναι τουλάχιστον απερίσκεπτη και απαράδεκτη. Καμία ανάπτυξη προς αυτή την 

κατεύθυνση. Τα βουνά να παραμείνουν ελεύθερα! 

Καστωρης Τάσος  

19 Φεβ 2022, 11:15 

Δηλώνω κατηγορηματικά αντίθετος σε αυτό το έκτρωμα που προωθεί συμφέροντα 

μονοπωλιακών ομίλων και θα καταστρέψει τον φυσικό πλούτο της περιοχής που υποτίθεται 

ότι είναι και προστατευόμενη. 

Κονταράτου Σοφία  

19 Φεβ 2022, 11:31 

Ας αφήσουμε την Σκύρο στην απαράμιλλη ομορφιά της ,στην πανέμορφη παράδοσή της. 

Δεν χρειάζεται ένα τέτοιο καταστροφικό έργο σε αυτό το αυτόνομο νησί. 

Οχι ανεμογεννήτριες στην Σκύρο,όχι ανεμογεννήτριες σε οποιοδήποτε νησί! 

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  

19 Φεβ 2022, 11:32 

Ενα τεράστιο ΌΧΙ  στην καταστροφική τοποθέτηση ανεμογεννητριών στη ΣΚΥΡΟ . 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τοκπασιδησ-κυριακοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζερεμες-ανδρέας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καστωρης-τάσος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κονταράτου-σοφία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζακυνθινοσ-βασιλησ


1. Όχι σε ένα καταστροφικά τεράστιο έργο σε ένα τόσο μικρό νησί! 
2. Όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος από την τοποθέτηση τεραστίων μεταλλικών όγκων 

καθώς και τα συνοδά έργα!! 
3. Όχι στην καταστροφή του φυσικού τοπίου από τις ανεμογεννήτριες! 
4. Όχι στην καταπάτηση της περιοχής NATURA!!!! 
5. Όχι στην εξαφάνιση της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας του νησιού!! 
6. Όχι στην καταστροφή του νησιού μας από την βιομηχανοποίησή του!!! 
7. 'Οχι στην καταστροφή της οικονομίας του νησιού!! 
8. Όχι άλλες θυσίες των πολιτών στο βωμό του κέρδους των λίγων!! 
9. Όχι στην υποβάθμιση του νησιού!! 
10. Όχι στα ψεύδη περί μείωση της τιμής του ρεύματος!! 
11. Όχι στα ψεύδη για δήθεν προσφορά μόνιμης εργασίας πολυάριθμων ατόμων!! 
12. Όχι στην καταστροφή των επόμενων γενεών!! 

                               ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!! 

  

ΣΚΥΡΙΑΝΟΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ!! 

Μουκούνοκι Μίχο  

19 Φεβ 2022, 11:33 

Αντιτάσσω στην κατασκευή αιολικών πάρκων της Σκύρου !!! 

Μην καταστρέφουν τη φύση.  

 Μην χάσουν το μέρος όπου ζουν τα ζώα.   

 Μην καταστρέφουν την όμορφη Σκύρο. 

私はスキロス島の風力発電機の建設に断固反対します。 

  

Πολονύφη Ρενεύη  

19 Φεβ 2022, 11:35 

Δεν ειναι "πρασινη ενεργεια". Ειναι καταμαυρη! 

Δηλωνω την εναντιωση μου στα καταστροφικα σχεδια εγκαταστασης ανεμογεννητριων και τη 

στηριξη μου σε καθε ανθρωπο που τους αντιτιθεται. 

Μαυρίκου Αμέρισσα  

19 Φεβ 2022, 11:41 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μουκούνοκι-μίχο
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πολονύφη-ρενεύη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρίκου-αμέρισσα-2


Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά 

την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης 

να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 



Κασιματη Δημητρα  

19 Φεβ 2022, 11:44 

Απαράδεκτο!Στο όνομα της ενέργειας γίνονται εγκλήματα!!!! 

Μιχάλης Ιωάννης  

19 Φεβ 2022, 11:53 

H πιθανώς μη αναστρέψιμη αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και της 

βιολογικής ομοιοστασίας του οικοσυστήματος της, θα παραμείνουν μόνιμα. Έτσι οι επόμενες 

γενιές στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα για να τις 

επανορθώσουν και θα επιρρίπτουν την ευθύνη στη γενιά που τις αποδέχθηκε. Ίσως ακόμη τότε, 

στο μέλλον, το ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη να είναι δευτερεύον και το πρωτεύον να 

είναι η ανεπανόρθωτη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος εξ αιτίας της υπέρμετρης 

ανθρώπινης παρέμβασης. 

Αλλά κάποια λάθη δε διορθώνονται εκ των υστέρων….το μόνο που θα μπορούσε να έχει γίνει 

ήταν να είχαν προβλεφθεί. 

  

Mukunoki Hidehiro  

19 Φεβ 2022, 11:56 

Αντιτάσσω στην κατασκευή αιολικών πάρκων της Σκύρου !!! 

そんなにたくさんの風力発電は必要ないでしょう！ 

環境を破壊してまで建設することは許せない。 

Mukunoki Setsuko  

19 Φεβ 2022, 12:12 

Μην καταστρέφετε τη Σκύρο . 

Αντιτάσσω στην κατασκευή αιολικών πάρκων της Σκύρου . 

日本からメッセージを送ります。 

私たち家族はスキロス島の風力発電建設に反対します。 

Γκολομπία Εύη  

19 Φεβ 2022, 12:18 

Καταστροφικό και αδικαιολόγητο. Θα διαταράξει μόνιμα την οικολογική ακεραιότητα μιας 

μοναδικής περιοχής για τη χώρα μας, απειλώντας σοβαρά τη βιοποικιλότητα της. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κασιματη-δημητρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μιχάλης-ιωάννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mukunoki-hidehiro
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mukunoki-setsuko
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκολομπία-εύη


  

Ανδρέου Μαρία Ντολόρες  

19 Φεβ 2022, 12:24 

Διαφωνώ με το καταστροφικό αυτό εργο που απειλεί την οικολογική και πολιτιστική 

ισορροπία του τόπου μου! 

Marek Tony  

19 Φεβ 2022, 12:38 

Its not possible that for the idea of the carmanufacturers to drive now electric cars the beauty 

of an island like Skyros with all that beautiful nature will be destroyed! 

profitthinking cannot go so far to ignore all the voices which want to keep this beauty of Skyros 

as it is ! 

Ματσουκάς Λάμπρος  

19 Φεβ 2022, 12:48 

Οχι σε ξεπερασμένα μέσα παραγωγής ενέργειας, Οχι στην καταστροφή περιοχής NATURA, 

Ξανθούλης Εμμανουήλ  

19 Φεβ 2022, 12:56 

Τεράστιο έργο δυσανάλογο με την έκταση του νησιού μας.Καταστροφικό για το φυσικό 

περιβάλλον.Καταστροφικό για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας.Αβέβαιο το μέλλον 

του τόπου μας.Απλά ένα τεράστιο ΟΧΙ. 

Μπλέσιου Εύη  

19 Φεβ 2022, 12:59 

Ως φίλη της πανέμορφης Σκύρου, αφήνω και εγώ το δικό μου σχόλιο εδώ, για να δηλώσω την 

εναντίωσή μου στη σχεδιαζόμενη καταστροφή του φυσικού της τοπίου, του 

ξεχωριστού χαρακτήρα της και της οικολογικής της ιδιαιτερότητας. Στεκόμαστε με απόλυτο 

σεβασμό δίπλα, και μέσα στην ομορφιά και τη φυσική ροή του περιβάλλοντος κόσμου. 

ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΝΝΑ  

19 Φεβ 2022, 13:14 

Α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ανδρέου-μαρία-ντολόρες
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#marek-tony
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ματσουκάς-λάμπρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθούλης-εμμανουήλ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπλέσιου-εύη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καισαρη-αννα


γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

Ξανθούλης Εμμανουήλ  

19 Φεβ 2022, 13:21 

Τεράστιο έργο δυσανάλογο με το μέγεθος του νησιού μας.Καταστροφικό για το 

περιβάλλον.Καταστροφικό για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας.Αβέβαιο το μέλλον 

του αγαπημένου μας τόπου.Απλά ένα τεράστιο ΟΧΙ. 

Γκολομπία Εύη  

19 Φεβ 2022, 13:26 

Απαράδεκτο και καταστροφικό. Θα προκαλέσει σοβαρη διαταραχή της οικολογικής 

ακεραιότητας μιας σπουδαίας περιοχής για τη χώρα μας και θα απειλήσει τη βιοποικιλότητα 

της. 

ΦΕΡΓΑΔΗ ΣΟΦΙΑ  

19 Φεβ 2022, 13:31 

Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -Ναι στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Όχι στις κίβδηλες εικονικές επενδύσεις - Όχι στην ξεπερασμένη τεχνολογία της βίαιης 

επέμβασης και της καταστροφής. 

Είναι δυνατόν σχεδόν 20 χρόνια μετά να επιμένουμε σε τεχνολογίες που αποδεδειγμένα 

επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον και προκαλούν επεμβάσεις στη Φύση χωρίς επιστροφή; 

Θέλουμε μία επιχειρηματική πρόταση που δεν θα αλλοιώνει το μικροπεριβάλλον του νησιού 

ούτε θα καταστρέφει την πανίδα και τη χλωρίδα του τόπου. 

Για το τώρα αλλά και για το μέλλον της Σκύρου. 

Μπαμπαλούκας Παναγιώτης  

19 Φεβ 2022, 13:35 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθούλης-εμμανουήλ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκολομπία-εύη-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φεργαδη-σοφια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαμπαλούκας-παναγιώτης


Το έργο είναι καταστροφικό για την πανίδα και την χλωρίδα σε μια περιοχή που έχει 

χαρακτηριστεί προστατευομενη. Διαφωνώ στην καταστροφή ενός μικρού όμορφου νησιού 

από ένα τόσο μεγάλο έργο.  

Sikkes Niko  

19 Φεβ 2022, 13:36 

An industrial wind instillation such as planned will cause a catastrophe to the natural 

environment of the south of the island. 

Destroying nature to protect nature is a ridiculous approach to take when dealing with 

producing green energy. How can anyone 

trust renewable energy intiatives if they have no sensitivity to the natural environmemt ??? 

This project it would appear has no authentic commitment to the environment . Why would 

you build such an infrastructure in a place 

that is wild , is the home of many rare and endangered species of both plant animal and bird 

life and is in itself protecting our environment 

and is recognised international as such. 

No to such an immense and destructive wind turbine installation in an area of such outstanding 

bio diversity. 

Γιαννακοπουλος Γιωργος  

19 Φεβ 2022, 13:42 

Όχι στην εγκατάσταση των ανεμμογενητριων στην Σκύρο.  

Πετρομυλωνακης Δημήτρης Πετρομυλωνακης  

19 Φεβ 2022, 13:44 

Διαφωνώ η περιοχή ανήκει στην Natoura και δεν επιτρέπεται καμιά παρέμβαση. 

Λάμπρου Ελένη  

19 Φεβ 2022, 13:52 

Η Σκύρος είναι από τα μοναδικά μέρη στην Ελλάδα που έχει κρατήσει μέχρι και σήμερα 

ατόφια την αυθεντικότητα της. Ας κρατήσουμε έναν από τους τελευταίους πυλώνες 

πολιτισμού και φυσικού πλούτου μακριά από κάθε οικονομικό -και όχι μονο-  συμφέρον. 

Αψομωτου Καλλιροη  

19 Φεβ 2022, 14:05 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sikkes-niko-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιαννακοπουλος-γιωργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πετρομυλωνακης-δημήτρης-πετρομυλωνακης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λάμπρου-ελένη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αψομωτου-καλλιροη


Είναι απαράδεκτο να γίνει ένα τέτοιο έργο καταστρέφοντας την χλωρίδα και την πανίδα μιας 

περιοχής που έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη. 

Τερζής Νίκος  

19 Φεβ 2022, 14:08 

Θα καταστρέψετε ακόμα ένα οικοσύστημα, με το επιχείρημα της "πράσινης ανάπτυξης", 

ελπίζω η τοπική κοινωνία να αντιδράσει σθεναρά και να ακυρώσει τα σχέδιά σας 

Τραχανά Άρτεμις  

19 Φεβ 2022, 14:11 

ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες! Οχι στην καταστροφή του τόπου μας!  

Marek Tony  

19 Φεβ 2022, 14:13 

Please dont destroy the natural beauty which the island kept for hundreds of years  -  not 

because of financial interests of foreign companies! 

Protect the nature 2000 with all the animals around  

take care of the climate but not on the back of the population and the animals  

Καραμάνος Δημήτρης  

19 Φεβ 2022, 14:16 

Το νησί μας έχει δώσει ήδη αρκετη γη τις προηγούμενες δεκαετίες.Εχει εκπλήρωσει το χρέος 

του και με το παραπάνω.Οι ανάγκες του τόπου σε ενέργεια καλύπτονται από μια  η δυο 

ανεμογεννήτριες. 

Wendl Christian  

19 Φεβ 2022, 14:26 

Please help Skyros  

ΚΑΤΣΑΧΝΙΑ ΜΑΡΙΑ  

19 Φεβ 2022, 14:28 

Ως επισκέπτρια που αγαπά τη Σκύρο αντιτάσσομαι στο περιβαντολλογικό έγκλημα που 

σχεδιάζετει σε βάρος της.  Οι κάτοικοι έχουν τεκμηριωμένα εξηγήσει την περιβαλλοντική 

καταστροφή που επίκειται σε περιοχές natura , η εταιρεία έχει τεκμηριωμένα αποδείξει ότι δεν 

θα υπάρξει οικολογική καταστροφή μέ ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την  οικονομία 

του νησιού? 

wendl christian  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τερζής-νίκος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τραχανά-άρτεμις
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#marek-tony-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμάνος-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#wendl-christian
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κατσαχνια-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#wendl-christian-2


19 Φεβ 2022, 14:32 

HELLO PLEASE HELP SKYROS 

Μαρκάκης Παναγιώτης  

19 Φεβ 2022, 14:35 

Δυσανάλογα μεγάλο έργο για τόσο μικρό χώρο. 

Καταστροφή του περιβάλλοντος 

  

Beltsios Lazaros  

19 Φεβ 2022, 14:59 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε 

επίσης να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως 

αποικία του αυστηρά προστατευόμενου είδουςΜαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται 

για ένα μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη 

ευθύνη σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού 

του είδους αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η 

εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί 

αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού 

Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλαςείναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρκάκης-παναγιώτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#beltsios-lazaros
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας(Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 

απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην 

περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η 

εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης 

του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν 

επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην προχωρήσουν 

στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα  

19 Φεβ 2022, 15:26 

" Ελεύθερα βουνά χωρίς αιολικά" 

Μπορεί ένα σύνθημα να προάγει τη συζήτηση σε μια προσχηματική διαβούλευση; 

Μπορεί γιατί συμπυκνώνει σε λίγες λέξεις την θέληση πολλών ανθρώπων... 

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  

19 Φεβ 2022, 15:29 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδημητρίου-μαργαρίτα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευγενικοσ-σταματησ


ΑΠΟΔΕΔΗΓΜΕΝΑ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΓΓΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΝΗΣΙ.  

Παππα Αναστασία  

19 Φεβ 2022, 15:30 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 

ΜΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ. 

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

19 Φεβ 2022, 15:33 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παππα-αναστασία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φραγκιαδακη-μαρια
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑ  

19 Φεβ 2022, 15:37 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θεοδωρουλεα-μαρια
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Μάντζαρης Αναστάσιος  

19 Φεβ 2022, 15:39 

Οι λύσεις που αναζητούμε πρέπει πάντα να είναι σε αρμονία με την φύση και το περιβάλλον. 

Είμαστε αντίθετοι στην καταστροφή του φυσικού αυτού βιότοπου που θα είναι άλλο ενα 

μεγάλο λάθος, προερχόμενο απο πρόχειρες μελέτες κατευθυνόμενες απο μεγαλο-επενδυτική 

μανία! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μάντζαρης-αναστάσιος


Καλογεροπούλου Ζωή  

19 Φεβ 2022, 15:59 

Ένα τέτοιο έργο θα είναι καταστροφικό για την χλωρίδα και την πανίδα μεγάλου μέρους του 

νησιού, το οποίο μάλιστα είναι περιοχή Natura. Είναι απαράδεκτο να μην έχουν λόγο σε 

τέτοιες αποφάσεις οι κάτοικοι της Σκύρου.  Η εγκατάσταση των αιολικών σταθμών 

δεν πρέπει να περάσει, πρέπει να προστατέψουμε το φυσικό τοπίο του νησιού μας. 

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

19 Φεβ 2022, 16:05 

Δώσαμε στο Στρατό,στην Αεροπορία,στο Ναυτικό:βουνά,κάμπους και θάλασσα.Τώρα ότι 

απόμεινε να γίνει τσιμέντο και έλικες...Δεν θα πετάξουμε...Θα βουλιάξουμε! 

Μιχαλάκη Βασιλική  

19 Φεβ 2022, 16:09 

Δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι είναι καταστροφικο. 

Fanos Nikolas  

19 Φεβ 2022, 16:14 

Θα ήθελα να γνωρίζω πως μια τέτοια εγκατάσταση θα βοηθήσει το περιβάλλον όταν πρόκειται 

να εγκατασταθεί σε περιοχή natura. 

Καλαμακιδη Αικατερινη  

19 Φεβ 2022, 16:32 

Λέμε όχι για την επίδραση που έχουν στο φυσικό περιβάλλον, στη βιοποικιλότητα , στο δάσος 

.Λέμε όχι στην αλλοίωση του τοπίου οπως το γνωρίσαμε και το αγαπήσαμε! 

Και μην ξεχνάμε: επειδη δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για την αποσυναρμολόγηση και 

απομάκρυνση των ανεμογεννητριών μετά το πέρας λειτουργίας τους, οι κατασκευές θα 

παραμείνουν πάνω στο βουνο για πάντα ως σκουριασμένοι σκελετοί ... 

ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

19 Φεβ 2022, 17:08 

ΑΣ ΕΝΩΘΟΥΝ  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΛΟΙ  ΟΣΟΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ,ΓΙΑ ΕΝΑΝ 

ΚΟΙΝΟ ΣΚΟΠΟ. . 

Κούπριζα Ζαχαρούλα  

19 Φεβ 2022, 17:08 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλογεροπούλου-ζωή
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λορεντζοσ-κωνσταντινοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μιχαλάκη-βασιλική
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#fanos-nikolas
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλαμακιδη-αικατερινη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανου-γεωργια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κούπριζα-ζαχαρούλα


Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ουσιαστικά 

καταλαμβάνει ολόκληρη τη νότια Σκύρο και τη μετατρέπει σε βιομηχανική ζώνη. Αναρωτιέται 

κανείς, πώς γίνεται παρά την αναγνωρισμένη οικολογική σημασία της περιοχής να συνεχίζεται 

η προσπάθεια εγκατάστασης ενός τόσο μεγάλου βιομηχανικού μεγέθους έργου χωρίς να 

εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα. H εγκατάστασή του είναι ασύμβατη με την ύπαρξη της περιοχής NATURA 2000 

και την οικολογική αξία του Κόχυλα . Να μην επιτραπεί άλλη καταστροφή του περιβάλλοντος 

Dalibon Béatrice  

19 Φεβ 2022, 17:14 

Non aux éoliennes sur l'île de Skyros! 

Ce projet à grande échelle détruira les paysages magnifiques de Skyros et le tourisme de l'île 

en sera durement impacté. De plus vous renvoyez une image negative à l'étranger que la Grèce 

au nom des énergies renouvelables n'hésite pas à détruire des territoires labellisés Natura 2000 

qu'ils devraient au contraire protéger. 

La Grèce qui vit principalement du tourisme va tuer la poule aux oeufs d'or en implantant des 

éoliennes à grande échelle sur des îles comme Skyros. 

NON à ce projet!!! 

Κληρονόμος Νικος  

19 Φεβ 2022, 17:15 

Ο Κοχυλας είναι προστατευόμενη περιοχή Natura καθώς και Σημαντική για τα Πουλιά 

Περιοχή (ΣΠΠ). Με ποια λογικη αποφασίζεται η εγκατάσταση αιολικου πάρκου σε 

χαρακτηρισμένη περιοχή και μάλιστα τέτοιου μεγέθους; Να σημειωθει ότι οι ανάγκες της 

Σκύρου είναι κάτω από 5mw και το σχέδιο προβλέπει 300 mw, δηλαδή 60 φορές απάνω. 

Υπάρχει σχέδιο αποκατάστασης και ανακύκλωσης των εγκαταστάσεων όταν σταματήσει η 

λειτουργία τους; Ποιος ο αντίκτυπος στην ντόπια πανίδα και χλωρίδα; Υπάρχουν κάπου 

διαθέσιμα όλα αυτά;  

Fischer Walter  

19 Φεβ 2022, 17:29 

Η καταστροφή της ομορφιάς και της φύσης του νησιού της Σκύρου είναι ιεροσυλία που δεν μπορεί 

να θελήσει ο θεός, οι εμπνευστές αυτού του έργου θα πρέπει να ντρέπονται που καταστρέφουν ένα 

μοναδικό φυσικό κόσμημα, η φυσικότητα του νησιού πρέπει να παραμείνει ανέπαφη για να μπορούν 

να απολαύσουν και οι κληρονόμοι μας ένα τόσο όμορφο τοπίο μπορεί 

I katastrofí tis omorfiás kai tis fýsis tou nisioú tis Skýrou eínai ierosylía pou den boreí na thelísei o 

theós, oi empnefstés aftoú tou érgou tha prépei na ntrépontai pou katastréfoun éna monadikó fysikó 

kósmima, i fysikótita tou nisioú prépei na parameínei anépafi gia na boroún na apoláfsoun kai oi 

klironómoi mas éna tóso ómorfo topío boreí 

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#dalibon-béatrice
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κληρονόμος-νικος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#fischer-walter


die schönheit und die natur der insel skyros zu zerstören ist ein frevel der auch nicht gottgewollt sein 

kann, die initiatoren dieses projektes sollten sich schämen ein einzigartiges naturjuwel zu zerstören, 

die natürlichkeit der insel muss intakt bleiben, damit auch unsere erben  so eine schöne landschaft 

genissen können 

Χαραλάμπους Κατερίνα  

19 Φεβ 2022, 17:35 

Το όρος Κοχύλας είναι ζωτικό για την βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και τη πανίδα του νησιού 

καθώς είναι το σπίτι πολλών ενδημικών και μη φυτών, ζώων και πτηνών. Ανήκει στη 

προστατευόμενη περιοχή natura 2000 και οφείλουμε όλοι να το προστατεύσουμε. 

Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Αλλά είμαστε ενάντια στην εκμετάλλευση 

και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού για ιδιωτικά, οικονομικά 

συμφέροντα. 

  

http://votaniki.gr/prostasia/diktio-natura-2000/skyros-oros-kochylas-gr2420006/ 

Τσαρουχάς Κώστας  

19 Φεβ 2022, 17:39 

Εκφράζω την πλήρη αντίθεσή μου στο σχέδιο '' Εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 299.6 MW στην θέση « Νότια 

Σκύρος – Όρος Κόχυλας» του Δήμου Σκύρου και την ηλεκτρική διασύνδεση με το Εθνικό 

Σύστημα Μεταφοράς » της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε»'' που απειλεί  με 

ανεπανόρθωτη καταστροφή το οικοσύστημα, την βιοπικοιλότητα, την χλωρίδα και πανίδα 

καθώς και το φυσικό ανάγλυφο μιας περιοχής ήδη χαρακτιρισμένης ως NATURA 2000, χωρίς 

επαρκείς μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σχεδιασμό με αποκλειστικό γνώμονα 

την εξυπηρέτηση σκοτεινών υμέτερων συμφερόντων! 

  

Λεμπερου Δαφνη  

19 Φεβ 2022, 17:42 

Απαράδεκτο   ....μην καταστρέφετε  τα όμορφα  νησιά μας  !!!  

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΛΥΓΕΡΗ  

19 Φεβ 2022, 17:54 

Διαφωνώ κάθετα ....με την εγκατάσταση αιολικού πάρκου,στην πατρίδα μου Ν.Σκύρο.. και 

μάλιστα σε περιοχή χαρακτηρισμένη ΝΑTURA 2000.....Σεβαστείτε την Απόφαση του ΣΤΕ 

1690/20 που εξακολουθεί να ισχύει και την επιθυμία των κατοίκων.... Όταν εντός ολίγου θα 

είναι προσβάσιμη σε όλους η ''ελεύθερη ενέργεια''...προωθείται σχέδιο μόνιμης καταστροφής 

και αλλοίωσης ενός παρθένου τοπίου, με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα και χωρίς δυνατότητα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χαραλάμπους-κατερίνα
http://votaniki.gr/prostasia/diktio-natura-2000/skyros-oros-kochylas-gr2420006/
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσαρουχάς-κώστας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λεμπερου-δαφνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπασταθη-λυγερη


ανακύκλωσης και αποδόμησης ενός ήδη παρωχημένου τρόπου παραγωγής ενέργειας.Έχομε 

την υποχρέωση να προστατεύσομε το φυσικό κάλλος, την αναγνωρισμένη παγκοσμίως 

βιοποικιλότητα και την οικονομική ζωή του τόπου μας....με όλους τους τρόπους.... 

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  

19 Φεβ 2022, 18:06 

Είμαι αντίθετη στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην πατρίδα μου 

Ν.Σκύρο...αλλοιώνοντας μόνιμα μία περιοχή NATURA 2000...αγνοώντας 

την  ισχύουσα απόφαση του ΣΤΕ 1690/2020...με αμφίβολα αποτελέσματα....ενός ήδη 

παρωχημένου τρόπου παραγωγής ενέργειας..... 

Sebag Angélique  

19 Φεβ 2022, 18:14 

Den theloume anemogenitries stin Skyro.  

Tha katastrepsei to perivalwn kai den  tha prosferei apolutos tipota sto nisi !  

  

Λιάσσα Αικατερίνη  

19 Φεβ 2022, 18:22 

Ο Χ Ι 

Κυριακακη Κυριακάκη  

19 Φεβ 2022, 18:29 

Οχι στις ανεμογεννητριες.Οχι στην καταστροφη της Σκυρου. 

Φουρτουνης Γιώργος  

19 Φεβ 2022, 18:39 

Το τελευταίο πράγμα που μπορεί να κανει κάνεις είναι να παρακούει την σύσσωμη κοινή 

γνώμη μπροστά σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα καλυμμένο με τον μανδύα της ανάπτυξης, 

της προόδου και της εύρεσης νέων θέσεων εργασίας για τον πληθυσμό της Σκύρου  

Ξέρουμε και απο αλλά παρόμοια έργα πως αυτό δεν αφορά σε καμμια περίπτωση τους 

σκυριανους καθώς επίσης και τα οφέλη που τους παρουσιαζονται πιθανόν δελεαστικά ουδεμία 

σχέση έχουν με την πραγματικότητα και στην πορεία όλα αλλάζουν. 

Ας κρατήσουμε ηθικό και μην αφήσουμε κανέναν να εισέλθει στον τόπο. 

Δεν είναι η ζωή στα χρήματα μόνο.  

Wendl Karolina  

19 Φεβ 2022, 18:52 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπασταθη-ευφροσυνη-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sebag-angélique
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λιάσσα-αικατερίνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυριακακη-κυριακάκη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φουρτουνης-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#wendl-karolina


Please safe Skyros 

Wendl Tobias  

19 Φεβ 2022, 18:58 

Skyros is a nice place and it is awesome to visit.  

Please don't destroy the island with these. 

Ζολωτας Γιωργος  

19 Φεβ 2022, 19:01 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ !!!! Τέτοιες επενδύσεις μόνο ανάπτυξη δεν φέρνουν !! Είστε η 

ντροπή της Ελλάδος !!! 

Σαμαρά Δανάη  

19 Φεβ 2022, 19:04 

Δεν θα επιτρέψουμε άλλος ένας πανέμορφος γραφικός τόπος με μοναδικό ιστορικό 

περιβαλλοντικό και τουριστικό ενδιαφέρον να γίνει μόνιμο εργοτάξιο "πράσινης" ενέργειας 

για τον πλουτισμό λίγων, άσχετων με το νησί.  

Sarri Alexandra  

19 Φεβ 2022, 19:12 

Σε ένα νήσι και ιδίως σε μια περιοχή χαρακτηρισμένη ως natura, η επένδυση αυτή 

ειναι τουλάχιστον καταστροφική! Η αίτηση πρέπει να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ! Ολη η τοπική και 

μη, κοινωνία είναι καθολικά ενάντιας αυτής της επένδυσης! Σεβασμός στο περιβάλλον! 

ΚΑΙΑ ΜΑΡΙΑ  

19 Φεβ 2022, 19:16 

Όχι στην τερατώδη βιομηχανική εγκατάσταση στη Σκύρο, όχι στην περιβαλλοντική, 

οικονομική και κοινωνική καταστροφή του νησιού! Όχι άλλη καταστροφή της φύσης στο 

βωμό της υποτιθέμενης πράσινης ανάπτυξης!Κάτω τα χέρια σας από το νησί μας !!!  

Reiß Heinz  

19 Φεβ 2022, 19:20 

Please help Skyros Do not disturb the iland 

Matzinger Sabrina  

19 Φεβ 2022, 19:27 

NOOOOOOOOOOOOOOO Please NOOOOOOOOOOOO 

Τζουανάκη Σοφία  

19 Φεβ 2022, 19:39 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#wendl-tobias
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζολωτας-γιωργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σαμαρά-δανάη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sarri-alexandra
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καια-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#reiß-heinz
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#matzinger-sabrina
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζουανάκη-σοφία


Διαφωνώ για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής ισχύος 299.6 MW στην 

περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση ένταξης του έργου 

στις στρατηγικές επενδύσεις. Αυτό το έργο θα επηρέαζε αρνητικά το περιβάλλον, τη 

βιοποικιλότητα, τον τουρισμό, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και γενικά την οικονομία 

και την κοινωνική δομή της Σκύρου. Σεβασμός στους κατοίκους και την αρχή της Σκύρου που 

είναι αντίθετοι σε αυτή την καταστροφή. 

Κολομβος Σπυρος  

19 Φεβ 2022, 19:40 

Απλά πρέπει κάποτε μα ξεκινήσουμε να αναλογιζόμαστε μακροπρόθεσμα ...ποσό αλλάζει το 

τοπίο της φύσης δυσκολεύεται η πανίδα κυρίως πτηνά. 

Μολις αυτά παροπλιστούν μένουν ερείπια φαντασματα στα μερη που τοποθετήθηκαν ... 

Εγω προσωπικά τα οφέλη των ανεμογεννητριών δε τα έχω Δει πουθενά ,οι εταιρείες 

οφελούνται μόνο... 

η ενέργεια που απαιτείται για μια ανεμογεννήτρια δε κατασκευή και τοποθέτηση μόνο πράσινη 

δεν είναι... 

κρατηστε το μοναδικό τόπο μας όπως του πρέπει είναι οτι καλύτερο έχουμε κληρονομήσει! 

Φωτόπουλος Απόστολος  

19 Φεβ 2022, 19:42 

Τα πιθανά οφέλη σε παραγωγή ενέργειας, δεν αντισταθμίζουν την υποβάθμιση του φυσικού 

περιβάλλοντος σε περιοχή ιδιαίτερου κάλλους που αξιοποιείται τουριστικά. Η εγκατάσταση 

τόσο πολλών ανεμογεννητριών θα αλλοιώσει το τοπίο μεγάλου μέρους του νησιού.  

  

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΗΣ  

19 Φεβ 2022, 20:00 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά 

την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κολομβος-σπυρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φωτόπουλος-απόστολος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παυλιδησ-αρησ


https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης 

να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΛΗ  

19 Φεβ 2022, 20:13 

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝATURA 2000  

Σαμαρά Δανάη  

19 Φεβ 2022, 20:25 

Δεν θα επιτρέψουμε να καταδικαστεί η Σκύρος, ένας πανέμορφος τόπος με ιστορικό, 

περιβαλλοντικό και τουριστικό ενδιαφέρον σε μόνιμο εργοτάξιο παραγωγής ενέργειας. 

Ξεχάστε το!  

στουκη Σταυρουλα  

19 Φεβ 2022, 20:29 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσακου-μαριλη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σαμαρά-δανάη-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#στουκη-σταυρουλα


Καταστρεφοντας τη φυση  το μονο που καταφερνουμε ειναι να μειωσουμε το προσδοκημο 

ζωης οπως και την ποιοτητα αυτης. 

Εχουμε ξεπουλησει την Ελλαδα και ολες τις περιοχες Natura. 

Θα επρεπε να ειμαστε ολοι μαζι εναντι σε κινησεις πανικου και φθηνης εξαγορας 

  

Dalibon Laurent  

19 Φεβ 2022, 20:34 

Personne ne nie le défi environnemental qui s'impose à nous. Nous ne pouvons prélever 

éternellement des ressources comme si cela n'avait aucun impact. Mais quand les remèdes sont 

pires que les maux il faut se poser les bonnes questions. 

Ce projet est absurde démesuré indigne. 100 éoliennes de la taille de la tour Montparnasse c'est 

des conséquences écologiques catastrophiques et irréparables pour l'île : il faut créer des voies 

d'accès éventrer les reliefs couler des milliers de mètres cube de béton pour certaines dans un 

zone Natura 2000. Au nom de l'environnement on jette en pâture cette île aux géants américains 

du secteur. Quid de l'après  ?  

on sent la mécanique d'un lobby bien huilé qui revient inlassablement à la charge jusqu à 

atteindre son but. C'est pathétique et triste. Skyros a échappée au tourisme de masse, elle sera 

punie d'être restée sauvage et indépendante.  

Quant à l'église qui vend ou loue ses terres qui vont recevoir ce projet, sa moralité et son sens 

des valeurs m'interroge ! 

Non à ce projet insensé ! 

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ  

19 Φεβ 2022, 20:50 

Δεν μπορεί να σωθεί το περιβάλλον με την καταστροφή του απο τις δεκάδες ανεμογεννήτριες 

στην Σκύρο.. 

ΦΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ  

19 Φεβ 2022, 20:51 

Σε ένα όμορφο παρθένο νησί που  μας έχει χαρίσει τη φυσική του ομορφιά, αρνούμαι 

ΚΑΘΕΤΑ σε αυτούς που επεμβαινουν για την εγκατάσταση αυτών των "τερατων" και τα 

συμφέροντα κάποιων ιδιωτών!Θα μας βρείτε μπροστά σας! 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ ΜΑΡΙΑ  

19 Φεβ 2022, 20:57 

Θεωρώ απαράδεκτη τη δημιουργία αιολικού πάρκου σε προστατευόμενη περιοχή, natura. Ένα 

τόσο μεγάλο έργο καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και την παραδοσιακή ομορφιά του 

μικρού νησιού μας.  

Τόλια Μαρία  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#dalibon-laurent
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αυλωνιτου-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτουλη-αννα-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπανικολάου-μαρια
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19 Φεβ 2022, 20:58 

Σε ένα τόσο μικρό νησί να ετοιμάζεται ένα έργο τέτοιων διαστάσεων, χωρίς να υπολογίζεται 

το πλήγμα  στον τουρισμό, αλλά κυρίως στο περιβάλλον είναι απαράδεκτο! πόσω μάλλον όταν 

μιλάμε για "πράσινη" ανάπτυξη και ΑΠΕ!το πρώτο κριτήριο θα έπρεπε να είναι αν 

καταστρέφεται το περιβάλλον και εδώ στη Σκύρο αυτό θα συμβεί!  

Μπαμπούρης Θεοφάνης  

19 Φεβ 2022, 21:03 

Διαφωνώ με τέτοιου είδους επενδύσεις επειδή καταστρέφουν το περιβάλλον το οποίο 

υποτίθεται ότι θέλουν να σώσουν!!! 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  

19 Φεβ 2022, 21:07 

ΟΧΙ στην καταστροφή του φυσικού περιβάλοντος της ΣΚΥΡΟΥ, η γνώμη της τοπικής 

κοινωνίας πρέπει να γίνεται σεβαστή.. 

Ι. ΜΙΚΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

19 Φεβ 2022, 21:12 

Ως ιδιοκτήτης σε περιοχή που θα εγκατασταθούν Α/Γ (κουκνά-πονηρού-κουκβαγια) 

επικοινώνησα τηλεφωνικώς με τον κύριο επενδυτή και ακολούθησε η εξής συνομιλία: 

Θέλω να δηλώσω την σφοδρή αντίθεση μου στο να γίνει ένα τέτοιο έργο στο βουνό(Κοχυλας) 

αλλά και στα ιδιωτικά κτήματα-χορτονομες χωρίς τη συναίνεση των Σκυριανό. 

Οι περιοχές αυτές είναι απόκρημνες κορυφες όλο βράχια χωρίς ένα ίσιωμα. Άρα εσείς θα 

φέρετε τεράστιες μπουλντόζες και θα χρησιμοποιήσετε ότι είναι δυνατόν για να κάνετε το 

έργο, ξεκοιλιάζοντας το μέρος όλο ,γεμίζοντας μπάζα και αλλάζοντας γενικά όλο το ανάγλυφο 

της περιοχής αυτής. Δεν είναι σωστό για την "πράσινη" ενέργεια να αφανίσετε το 

λιγοστό  πράσινο που υπάρχει στις περιοχές αυτές. 

Ο κος Επενδυτής μου απάντησε: 

Αχ κυριε Μικέ είστε υπερβολικός. Το έργο σκεφτόμαστε να τον πραγματοποιήσουμε με έναν 

νέο πρωτοποριακό τρόπο. 

Δηλαδη ? 

κάθε Α/Γ θα έρχεται απευθείας από Ισπανία με ένα ελικόπτερο, έτοιμη. Θα έχουμε ένα 

τρυπάνι-λειζερ  με το οποίο θα κόβουμε το ανάγλυφο της περιοχής ,θα φυτεύουμε μέσα την 

ανεμογεννήτρια και έπειτα θα τοποθετούμε το κομμάτι του εδάφους που αφαιρέσαμε και ούτε 

γάτα ούτε ζημιά. Τι νομίζατε κύριε Μικέ ότι θα κάνουμε τα ίδια που έκαναν οι Ρωμαίοι στη 

Μπαλάξα (περιοχή Λατόμια) και τα μπάζα φαίνονται μέχρι σήμερα; 

Τώρα θα μου πείτε για την οπτική όχληση. Ε να ξέρετε θα σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν 

ειδικά χαπακια ώστε εσείς και οι επισκέπτες θα βλέπετε χορεύτριες να κάνουν  pole dancing 

αντί για ανεμογεννήτριες τέρατα. 

Όσο για την αποκομιδή τους έχουμε συνάψει σύμβαση με δύο - τρεις παλιατζήδες  από την 

Καστέλλα Χαλκίδος να έρθουν με τα  Datsun τους και να τις αφαιρέσουν. 

Να ξέρετε πάντως ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο παλιός κλασικος τρόπος με 

μπουλντόζες ,τσιμέντα μπάζα και όλα τα συναφή, η περιοχη θα αποκτήσει την αξία 

αρχαιολογικού χώρου καθώς οι απόγονοι σας  μετά από χιλιάδες χρόνια θα έχουν την ευκαιρία 

να εξηγούν στους τουρίστες πως οι επενδυτές κατάφεραν να "δαμάσουν" το άγριο 

κακοτραχαλο τοπίο του Κοχυλα- φύση. Ωστόσο μην ανησυχείτε γιατί θα προσπαθήσουμε το 
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έργο να πραγματοποιηθεί με το νέο τρόπο. 

-Δεν μου τα λέτε καλά κύριε επενδυτή. 

Σας λέω λοιπόν ,συνέχισε αυτός, πως σε περίπτωση που μαθετε ότι το έργο θα γίνει  με τον 

κλασικό τρόπο μπουλντόζες,φουρνελα κλπ τοτε έχετε το δικαίωμα να αντιδράσετε όπως μου 

είπατε μέσω δικαστηρίων,καιτοπικών κινητοποιήσεων. Και το άλλο το Σκυριανό που είπατε 

και δεν κατάλαβα? 

Μάλιστα κύριε, είπα. Σκυριανό χρεμι με βοδοπ'τσα, δάφνη βρεγμένη και αντζέρι σε οποίους 

χρειαστεί. 

Γωγιός Κωστής  

19 Φεβ 2022, 21:24 

Θέλω να πιστεύω ότι οι διαμαρτυρίες τόσων ανθρώπων θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε ότι 

η αοόφαση της εταιρείας σας είναι λανθασμένη. Ναι στην αιολική ενέργεια, όχι σε ένα τέτοιο 

τοπίο και μάλιστα προστατευόμενο, 

Μαζαράκη Δήμητρα  

19 Φεβ 2022, 21:30 

Περήφανες βουνοκορφές, στολίδια του Αιγαίου,περιοχές NATURA θυσιάζονται στον βωμό 

της "Πράσινης ανάπτυξης" και της δήθεν καθαρής ενέργειας....κανεις δεν αναφερεται στις 

επιπτώσεις των ανεμογεννητριών στο περιβάλλον και τι θα απογίνουν αυτές όταν δεν θα είναι 

πια χρήσιμες. Το τσιμέντο που χρησιμοποιείται και οι δρόμοι για την κατασκευή τους είναι δε 

καταστροφικά. Όλα γίνονται για την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης σε βάρος των 

τοπικών πληθυσμών και του περιβάλλοντός τους. 

ΦΡΑΓΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ  

19 Φεβ 2022, 21:30 

Όχι στην εγκατάσταση 6 ανεμογεννητριών στη Σκύρο! Το έργο είναι προσχηματικό και 

πολλαπλά επιβλαβές για τον τόπο. Στην Ευρώπη η Αιολική ενέργεια δεν θεωρείται 

συμφέρουσα εναλλακτική πλέον. Στην Ελλάδα κυβερνούν τα οικονομικά συμφέροντα των 

εταιριών με πρόσχημα την πράσινη ενέργεια. 

Χειλακος Εμμανουήλ  

19 Φεβ 2022, 21:32 

Απαράδεκτη αυτή η εγκατάσταση. Θα καταστραφεί η χλωρίδα και η πανίδα του νησιού και 

του περιβάλ λοντος γενικότερα.  

Πετροπούλου Σταυρούλα  

19 Φεβ 2022, 21:36 

Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά το νησί δεν χρειάζεται τέτοιου μεγέθους 

εγκατάσταση, το οποίο θα καταστρέψει τον χαρακτήρα του, δηλαδή ενός παραδοσιακού 

τουριστικού προορισμού. 

Πανερη Αννα  

19 Φεβ 2022, 21:42 
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Δεν θέλουμε τις ανεμογεννήτριες στο νησί μας!! Δεν θα αφήσουμε να μετατρέψουν ένα νησί 

σε βιομηχανική ζώνη. Θέλουμε να συνεχίσουμε να μένουμε εδώ.. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ 

ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ 

Ορφανός Μανώλης  

19 Φεβ 2022, 21:44 

Το Βουνό των Σκυριανών είναι ο τόπος όπου από την αρχαιότητα έως σήμερα 

δραστηριοποιούνται οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι του νησιού. Δεν θα επιτρέψουμε  να 

καταστραφεί η πρωτογενής παραγωγή του νησιού. 

Οταν κάποιος επισκέπτεται τον Κοχύλα θέλει να αφήσει ανέγγικτο το τοπίο, όπως είναι εδώ 

και χιλιάδες χρόνια.  

Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε κτηνοτρόφοι και εμείς ζούμε εδώ, εσείς ζείτε άλλου.  

Απαιτουμε να απορριθει το εν λόγω έργο.  

Ορφανός Μανώλης, Κτηνοτρόφος του Βουνού.  

Portman Kel  

19 Φεβ 2022, 21:45 

 

Skyros is unique among Greek islands. 

It's population of people and it’s landscape have evolved together over the millennia,  

establishing a delicate balance. 

The proposed development of the island to  

provide wind powered energy from giant 

 turbines will prejudice this balance from many perspectives: 

Habitat loss caused by the construction and  

necessary infrastructure will adversely affect 

 the island’s rare and endangered flora and 

 fauna. 

Tourism plays an essential part of the island’s  

economy. The visual impact of these giant  

turbines, that are visible from most of the 

 island, is likely to be catastrophic. They are not features that tourists want to see when visiting 

a 'special place' and it’s likely that many will 

 look for destinations elsewhere. 

Islanders have a special relationship with land, environment and place, all inextricably 

 connected and linked to their cultural identity. 

Habitats, flora, fauna, landscape and culture are all susceptible to even the slightest changes  

and are absolutely irreplaceable 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανός-μανώλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#portman-kel


Where’s it’s clearly necessary to generate our 

 power needs from renewable sources, I  

suggest this is the wrong development for a  

, self contained and very special island. I urge 

 you look to more suitable locations. 

ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

19 Φεβ 2022, 21:58 

απαράδεκτο το έργο καταστράφηκε η Εύβοια και επεκτείνεται και η καταστροφή της Σκύρου 

.θέλετε να βάλετε τέλος στη χλωρίδα και τη πανίδα του νησιού. Αυτό θα ήταν έγκλημα να 

συμβεί.  

Κολοκυθάς Νίκος  

19 Φεβ 2022, 22:02 

Δυσανάλογο έργο για τις ανάγκες του νησιού που τελικά θα προκαλέσει ανυπολόγιστης 

κλίμακας φυσική καταστροφή. Διαφωνώ κάθετα. 

Κωνσταντάκης Ιωάννης  

19 Φεβ 2022, 22:02 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1.Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδουςΜαυροπετρίτη(Falcoeleonorae).Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη χώρα 

μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών 

στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την,προ ολίγων ετών, 

πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χειλακοσ-κωνσταντινοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κολοκυθάς-νίκος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κωνσταντάκης-ιωάννης
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcisgaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Γεωργατσώνας Γιώργος  

19 Φεβ 2022, 22:13 

Ναι στην Αιολική ενέργεια. Ναι στην πράσινη ανάπτυξη. Μπορεί να χαρακτηριστεί πράσινη 

όμως όταν ερημοποιεί δάση και επεμβαίνει καταστροφικά στο φυσικό περιβαλλον ενός τόπου;  

Νικολάου Μαρίνα  

19 Φεβ 2022, 22:19 

Δεν μπορούμε να καταστρέφουμε έτσι απερίσκεπτα άλλο αυτό τον πλανήτη. 

Ας σεβαστούμε το μέρος μας κ κάθε μέρος, αποφεύγοντας την τοποθέτηση ανεμογεννητριών! 

Η χλωρίδα και η πανίδα πλήττονται σοβαρά!!!!!!  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργατσώνας-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολάου-μαρίνα


Η έκταση είναι τεράστια και η επερχόμενη καταστροφή ΤΕΡΆΣΤΙΑ!  

Μανωλάκης Τζάννος  

19 Φεβ 2022, 22:27 

Απαράδεκτο έργο! Οι Α/Γ πρόκειται να εγκατασταθούν σε προστατευόμενη περιοχή 

NATURA 2000! 

Να μην επιτραπεί άλλη καταστροφή του περιβάλλοντος 

Ιωαννίδου Γιώτα  

19 Φεβ 2022, 22:33 

Μία τέτοιου μεγέθους επένδυση σε ένα μικρό νησί σαν την Σκύρο θα είναι καταστροφική για 

την βιωσιμότητα του νησιού. Οι επιπτώσεις στην χλωρίδα και την πανίδα, την γεωργία, την 

κτηνοτροφία αλλά και την τουριστική ανάπτυξη του νησιού θα είναι ολέθριες.  

Είναι μία επένδυση με την οποία δεν συμφωνούν ούτε οι κάτοικοι αλλά ούτε και οι φίλοι και 

επισκέπτες του νησιού.  

Μαραντος Νίκος  

19 Φεβ 2022, 22:37 

Όχι σε αυτό "το έργο". Δεν θέλουμε άνεμογεννήτριες στη Σκύρο.. 

Χρυσός Αλέξανδρος  

19 Φεβ 2022, 22:38 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλάκης-τζάννος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ιωαννίδου-γιώτα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαραντος-νίκος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χρυσός-αλέξανδρος
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή 

μικρόσωμων αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 

στον κόσμο,  

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ  

19 Φεβ 2022, 22:47 

"  NATURA" 

 " ΑΠΑΤΗΤΑ ΒΟΥΝΑ" 

ΤΕΛΙΚΑ ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ! 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΜΑΣ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ.ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ ΜΑΣ. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοσμιδου-αθηνα


ΟΧΙ ,ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΗΣ ΣΚΥΡΟΥ. 

  

  

  

ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  

19 Φεβ 2022, 22:48 

Είναι σημαντικό να προωθηθούν οι ανανεώσημες πηγές ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση 

όμως το αιολικό αυτό πάρκο έχει σχεδιαστεί να εγκατασταθεί σε έκταση με ιδιαίτερο φυσικό 

κάλλος και οικολογική αξία που έχει συμπεριληφθεί στο πανευρωπαϊκό δίκτυο 

προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Η περιοχή αποτελεί το  περιβάλλον διαβίωσης του 

Σκυριανού αλόγου, είδους υπό εξαφάνιση και καταφύγιο για πολλά είδη πτηνών καθώς 

και σταθμό μεταναστευτικού περάσματος αποδημητικών πτηνών. Με βάση το σχέδιο δράσης 

το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης της Βόνης, δεν επιτρέπεται η 

χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ σε περιοχές αναγνωρισμένες ως μεταναστευτικά περάσματα. 

Η υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στη 

βιοποικιλότητα  όσο και στην αισθητική του τοπίου. Η καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος και η μετατροπή μίας περιοχής σε ενεργειακή βιομηχανία θα έχει και 

οικονομικές συνέπειες καθώς ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας του νησιού 

είναι ο τουρισμός. Η μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή που θα προκληθεί δεν  θα 

συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού ούτε και στις προσπάθειες για 

οικονομική ανάπτυξη. Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών θα πρέπει να γίνεται σε χώρους 

που δεν θα πληγώνουν τη φυσιογνωμία των νησιών και την οικονομία τους. 

Γιακουμοπουλος Δημητρης  

19 Φεβ 2022, 22:49 

Η στροφή στις ανανεώσιμες πηγες ενργειας είναι σαφέστατα απαραίτητη, όμως αυτή πρέπει 

να γίνεται με μέτρο και με σεβασμό στο περιβάλλον και πρωταρχικά για τη κάλυψη των 

τοπικών αναγκών. 

To προτεινόμενο έργο είναι αδικαιολόγητα τεράστιο σε μέγεθος, και όπως εχει ήδη 

καταγραφεί είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για το περιβάλον. 

Το επιχείρημα της ανεξαρτητοποίησης του νησιού απο τη χρήση ορυκτών υλών για την 

παραγωγή ενέργειας δεν ευσταθεί καθώς η προτεινόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο 

τα αιολικά πάρκα θά ειναι πολλαπλάσια μεγαλυτερη από αυτή που απαιτειται για τις τοπικές 

αναγκες του νησιού. 

Για τους παραπάνω λόγους αντιτίθεμαι στην υλοποίηση του έργου. 

Sofianopoulos Alexandros  

19 Φεβ 2022, 22:50 

Ean den prostatepsoume ton topo mas, ti tha vroune brostatous ta paidia mas? 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπρεκουλακη-ειρηνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιακουμοπουλος-δημητρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sofianopoulos-alexandros


  

Bertorello Dalmasso Carolina  

19 Φεβ 2022, 22:54 

I say NO to this project in Skyros. We must value the nature and the ecosystem that is created  in 

the island.   This projects take the used of big fields that are going to destroy vegetation and 

corrupt animals territory as well as being a huge impact in the view. 

There is still a lot to improve with eolic energy, which can be used only in certain climate 

situations. 

 It is much valuable the peacefulness of the island both of people, animals and vegetation. 

  

Φεργαδης Ιωάννης  

19 Φεβ 2022, 22:55 

 Όχι στην καταστροφή της Σκύρου για τα Γερμανικά συμφέροντα.  

Delerue Elisabeth  

19 Φεβ 2022, 22:56 

I am coming every year to Greece for the last 50years. I help the protection of Slirian horses 

and love Skiros as it is. Please do not make any desaterous project that will damage for ever 

you beautiful Island. 

Giakoumopoulou Ioanna  

19 Φεβ 2022, 22:58 

The number of wind turbines proposed in this project is simply excessive. It is irrational to 

place the responsibility for such a large production of energy on one island only. It is eve more 

absurd to do so on an island whose ecosystem was proclaimed Natura 2000.   

The placement of the wind turbines presents a terminal danger to the flora and fauna of the 

island and the modernised and infrastructural project is sure to ruin the feeling and atmosphere 

of serenity. I am completely against a project that will not only destroy the island’s pure and 

untouched beauty but also stand in the way of tourism. What sets the island apart from others 

is its ability to offer tourists an experience that feels organic and at-one with the splendour of 

nature. It is the natural landscape that makes the island so special and this project will take that 

away. To expect Skyros to undergo an initiative that will harm not only its delicate ecosystem 

but also its tourism, is unreasonable and unfair. 

Χειλαρη Ελενα  

19 Φεβ 2022, 22:59 

Δηλωνω ΟΧΙ σε αυτήν την επένδυση η οποιά θα καταστρέψει το Νότιο τήμα του νησιού το 

οποίο είναι Υψηλής Οικολογικής Αξίας.   

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#bertorello-dalmasso-carolina
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φεργαδης-ιωάννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#delerue-elisabeth
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#giakoumopoulou-ioanna
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χειλαρη-ελενα


 

Παρακαλώ ζητούμε να σεβαστείτε την βούλησή μας.  

Αλυσσανδράκης Σπύρος  

19 Φεβ 2022, 23:03 

Θα μπορούσατε να κάνετε θαλάσσια αιολικά πάρκα,αντί να επιβαρύνετε  μικρά νησιά 

όπως  η Σκύρος.Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. 

  

Μέλε Ενέα  

19 Φεβ 2022, 23:04 

Απαράδεκτη αλλοτρίωση του φυσικού περιβάλλοντος και βάρος δυσανάλογο του μεγέθους 

του νησιού. Λέμε όχι.  

ΜΠΙΜΠΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ  

19 Φεβ 2022, 23:05 

Μια εγκληματική ενέργεια στο όνομα της ανάπτυξης σε βάρος του φυσικού κάλους (περιοχή 

ΝATURA) και του οικοσυστήματος του τόπου μας.  

Mele Enea  

19 Φεβ 2022, 23:06 

Απαράδεκτη αλλοτρίωση του φυσικού περιβάλλοντος και βάρος δυσανάλογο του μεγέθους 

του νησιού. Λέμε όχι.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

19 Φεβ 2022, 23:07 

Λέμε ΟΧΙ σε ένα τεράστιο βιομηχανικό έργο στο βουνό της Σκύρου, σε μια περιοχή με 

ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Natura 2000».  

Αντιδρούμε σε ένα έργο με καταστροφικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, την οικονομία 

και τη κοινωνία. 

Μικρό το όφελος, μεγάλη η καταστροφή! 

Μαυρικου Αγγελική  

19 Φεβ 2022, 23:08 

Δεν συμφωνώ στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Το νησί είναι ένας παράδεισος που 

προσπαθούν κάποιοι να το αποδομησουν. 

Σφακιανάκη Βάννα  

19 Φεβ 2022, 23:08 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλυσσανδράκης-σπύρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μέλε-ενέα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπιμπησ-σοφοκλησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mele-enea
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγιωτου-δημητρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικου-αγγελική
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σφακιανάκη-βάννα


Δεκαπέντε χρόνια τώρα το ίδιο έργο βρίσκεται υπό διαβούλευση και το αποτέλεσμα πάντα 

είναι ότι το έργο δεν πρέπει να γίνει. 

Στη διαβούλευση έχουν πάρει μέρος, εκτός από την τοπική κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, τους 

επισκέπτες του νησιού και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, το Υπουργείο Περιβάλλοντος με 

την απόφασή του αριθμ. οικ. 51979/ 21.12.2017 (ΦΕΚ 2 Δ 23.01.2018) και το Συμβούλιο της 

Επικρατείας με την απόφασή του ΣτΕ 1690/2020. 

Γιατί ευτελίζετε τους θεσμούς και προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας; 

Παπασταμου Μαριμίνα  

19 Φεβ 2022, 23:12 

Διαφωνώ απολύτως με το έργο αυτο. Ειναι απαράδεκτο στο όνομα  της ανάπτυξης να 

καταστρέφεται ενα σημαντικό μέρος του νησιού. Εχει επιλεχθεί τόπος Natura. Θα υπάρξει 

μεγάλη αντίδραση. 

Σιδερης Παναγιωτης  

19 Φεβ 2022, 23:13 

No way!!!!!!! 

Τζίκα Κατερίνα  

19 Φεβ 2022, 23:16 

Δεν υπάρχει λόγος για τέτοιο έργο στη Σκυρο,μεγαλύτερη θα είναι η καταστροφή παρά το 

όφελος. 

Καυταντζόγλου Κατερίνα  

19 Φεβ 2022, 23:18 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του 

αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους 

αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση 

δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί 

αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού 

Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπασταμου-μαριμίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σιδερης-παναγιωτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζίκα-κατερίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καυταντζόγλου-κατερίνα
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. 

Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της 

Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

19 Φεβ 2022, 23:28 

Λέμε ΟΧΙ σε ένα τεράστιο βιομηχανικό έργο στο βουνό της Σκύρου, σε μια περιοχή με 

ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Natura 2000».  

Αντιδρούμε σε ένα έργο με καταστροφικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, την οικονομία 

και τη κοινωνία. 

Μικρό το όφελος, μεγάλη η καταστροφή! 

Bova Rose  

19 Φεβ 2022, 23:32 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγιωτου-δημητρα-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#bova-rose


Έζησα ενάμιση μήνα στη Σκύρο. Συνάντησα αγρότες πολύ δεμένους με τη γη τους, τα κοπάδια 

τους και το περιβάλλον τους. Καταστρέφοντας μέρος του νησιού, θέτετε σε κίνδυνο είδη ζώων 

που κάποιοι αγρότες προσπαθούν να σώσουν εδώ και χρόνια. Καταστρέφετε το νησί, τα 

μονοπάτια του, τη βοσκή των εγοπροβατων, κινδυνεύει το γεράκι μαυροπετρίτης, τα Σκυριανά 

άλογα ( που είναι υπό εξαφάνιση) ζούν ελεύθερα το χειμώνα εκεί. 

ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

19 Φεβ 2022, 23:40 

Αν πρόκειται για περιοχή νατουρα τότε μάλλον είναι ένα έργο που δεν πρέπει να προχωρήσει. 

Η ΡΑΕ οφείλει να αποτρέψει την προώθηση αυτού του κακού από ότι φαίνεται σχεδιασμού. 

Φωτιάδου Άννα  

19 Φεβ 2022, 23:55 

Τα τελευταλια χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού με 

σεβασμό στην παράδοση και το περιβάλλον και μια επένδυση τέτοιου μεγέθους δε συμβαδίζει 

με τα παραπάνω  

Βάθη Σταυρούλα  

19 Φεβ 2022, 23:55 

Οι κάτοικοι της Σκύρου είναι οι εκπρόσωποι της γής που ζουν. Εϊναι αυτοί που με τον 

παραδοσιακό τρόπος ζωής τους προστατεύουν το περιβάλλον του νησιού, τη θάλασσα, τα ζώα 

και τους συνανθρώπους τους. Εάν η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων , με επιχειρήματα 

απορρίπτει αυτό το έργο, είναι γιατί ώς αυτόχθονες γνωρίζουν το καλό του τόπου τους. Αλλιώς 

να εγκαταλείψουν το νησί τους και αυτοί αλλά και οι κάτοικοι όλων των νησιών μας και να 

σας τα παραδοσθούν αγαπητή κυβέρνηση προς βορά  στις εταιρείες, τους Τούρκους ή σε 

οποιοδήποτε άλλον τα βάλει στο μάτι του.  

Κουτσουπης Κωνσταντίνος  

19 Φεβ 2022, 23:57 

Όχι στη καταστρωφη του Νησιού μας. Ναι στην απομάκρυνση των ανεμογεννητριων.  

Κουτσουπης Κωνσταντίνος  

19 Φεβ 2022, 23:58 

Όχι στη καταστρωφη του Νησιού μας. Ναι στην απομάκρυνση των ανεμογεννητριων. 

Κουτσουπη Μαρια  

20 Φεβ 2022, 00:05 

Όχι στις ανεμογεννητριες 

Καραχάλιος Ελευθέριος  

20 Φεβ 2022, 00:20 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπετσιοσ-γεωργιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φωτιάδου-άννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βάθη-σταυρούλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουτσουπης-κωνσταντίνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουτσουπης-κωνσταντίνος-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουτσουπη-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραχάλιος-ελευθέριος


Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Μιχάλης Εμμανουήλ  

20 Φεβ 2022, 00:23 

Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να επιτρέψουμε  την εγκατάσταση ενός φαραωνικού τύπου 

αιολικό πάρκο στο νησί μας. Ένα έργο που είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει ακόμη και τους 

επενδυτές στην οικονομική καταστροφή αφού το κόστος είναι δυσανάλογο με την απόσβεση 

 Ένα τεράστιο αιολικό πάρκο που σχεδιάζεται σε θολές εκτάσεις νομής της εκκλησίας που 

τακτοποιηθήκαν  με νόμους αμφισβήτησης, σε δασικές εκτάσεις, σε ιδιωτικές χορτονομές, σε 

περιοχή Natura , σε σπάνια χλωρίδα και πανίδα διεθνώς αναγνωρισμένη και σε εκτάσεις 

διαβίωσης του πρωτογενή τομέα της κτηνοτροφίας. Ένα έργο που θέλει να μετατρέψει τη 

Σκύρο σε αιολική Πτολεμαΐδα και να καταστρέψει ένα νησί με βαθιά ιστορία και παράδοση, 

που αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα δημοφιλή και ανερχόμενο τουριστικό προορισμό. 

Στη Σκύρο δε ζουν ιθαγενείς ,δε θα αφήσουμε ποτέ το νησί μας να βουλιάξει από τις 

ανεμογεννήτριες, έχουμε τη γνώση και τον τρόπο να αντισταθούμε, γιατί το δίκαιο και σωστό 

είναι με το μέρος μας και στη Σκύρο ποτέ δε έγινε έργο, ακόμη και στρατηγικής σημασίας, 

χωρίς την συγκατάθεση της τοπικής κοινωνίας μας. 

Παρασκευοπούλου Αικατερίνη Παρασκευοπούλου  

20 Φεβ 2022, 00:24 

Όχι στην καταστροφή της Σκύρου από τις ανεμογεννήτριες στο βωμό των οικονομικών 

συμφερόντων κάποιων!  

Μιχάλης Εμμανουήλ  

20 Φεβ 2022, 00:36 

Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να επιτρέψουμε  την εγκατάσταση ενός φαραωνικού τύπου 

αιολικό πάρκο στο νησί μας. Ένα έργο που είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει ακόμη και τους 

επενδυτές στην οικονομική καταστροφή αφού το κόστος είναι δυσανάλογο με την απόσβεση 

 Ένα τεράστιο αιολικό πάρκο που σχεδιάζεται σε θολές εκτάσεις νομής της εκκλησίας που 

τακτοποιηθήκαν  με νόμους αμφισβήτησης, σε δασικές εκτάσεις, σε ιδιωτικές χορτονομές, σε 

περιοχή Natura , σε σπάνια χλωρίδα και πανίδα διεθνώς αναγνωρισμένη και σε εκτάσεις 

διαβίωσης του πρωτογενή τομέα της κτηνοτροφίας. Ένα έργο που θέλει να μετατρέψει τη 

Σκύρο σε αιολική Πτολεμαΐδα και να καταστρέψει ένα νησί με βαθιά ιστορία και παράδοση, 

που αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα δημοφιλή και ανερχόμενο τουριστικό προορισμό. 

Στη Σκύρο δε ζουν ιθαγενείς ,δε θα αφήσουμε ποτέ το νησί μας να βουλιάξει από τις 

ανεμογεννήτριες, έχουμε τη γνώση και τον τρόπο να αντισταθούμε, γιατί το δίκαιο και σωστό 

είναι με το μέρος μας και στη Σκύρο ποτέ δε έγινε έργο, ακόμη και στρατηγικής σημασίας, 

χωρίς την συγκατάθεση της τοπικής κοινωνίας μας. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μιχάλης-εμμανουήλ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παρασκευοπούλου-αικατερίνη-παρασκευοπούλου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μιχάλης-εμμανουήλ-2


Αρώνη Μαίρη Αρώνη  

20 Φεβ 2022, 00:39 

Ας προστατεψουμε το φυσικό περιβάλλον ας προστατεψουμε την ομορφιά της Σκύρου ... 

Οχι άλλοι ατσαλενιοι γιγαντες τετατουργηματα ...σ ενα μικρό νησί... 

Μαμάκου Μαρία  

20 Φεβ 2022, 00:48 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Σε ένα μικρό νησί με σπάνια βιοποικιλότητα, τέτοιο 

βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την πανίδα, την 

ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου.  

Μαλιάρας Ευθύμιος  

20 Φεβ 2022, 00:51 

ΟΧΙ  στο γιγάντιο αιολικό πάρκο  - έκτρωμα! ΟΧΙ  στις "πράσινες " επενδύσεις! 

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ  ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ! 

Χαλαζωνιτης Παναγιώτης  

20 Φεβ 2022, 00:57 

Οι επενδύσεις αυτές καταστρατηγούν την έννοια της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρωντης 

συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας και της αναλογικότητας 

 Οι άδειες έχουν προαποφασιστει και η Ρυθμιστούν Αρχή Ενέργειας απλώς επιλέγει σε ποιον 

επιχειρηματία θα δοθούν.Θσ πρέπει να γίνει προσφυγή στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Όργανα 

κατά των αποφάσεων αυτών. 

Ασιλιάν Ηλέκτρα - Unique Horsemanship  

20 Φεβ 2022, 00:57 

Μια τέτοια εγκατάσταση θα έχει ολέθριες συνέπειες στην ενέργεια του νησιού, τους 

ανθρώπους της, στο οικοσύστημα της. Λέμε όχι σε αυτό το έργο.  

Νικολαου Σταματης  

20 Φεβ 2022, 01:24 

.οχι 

Σκορδαρά Μαρία  

20 Φεβ 2022, 01:53 

Η έγκριση από πλευράς του κράτους, αλλά και η ανοχή από πλευράς του διεθνούς διοικητικού 

πλαισίου που έχει επιβληθεί, της καταπάτησης περιοχών Natura για την εγκατάσταση 

αιολικών πάρκων σ' αυτές, αποτελεί ντροπή. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αρώνη-μαίρη-αρώνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαμάκου-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαλιάρας-ευθύμιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χαλαζωνιτης-παναγιώτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ασιλιάν-ηλέκτρα-unique-horsemanship
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολαου-σταματης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκορδαρά-μαρία


Η τεράστιας έκτασης φυσική καταστροφή που προκαλείται από τους αιολικούς σταθμούς με 

τη μορφή που κατασκευάζονται σήμερα, από τις πυρκαγιές που μπαίνουν για να διευκολυνθεί 

η μελλοντική διάνοιξη δρόμων και η μεταφορά των γεννητριών, μέχρι την αλλοίωση και το 

τσιμέντωμα των κορυφών με τεράστιες ποσότητες μπετού, μειώνει σε μεγάλο βαθμό τη 

σημασία των υπερ-προβεβλημένων όρων "ανανεώσιμες πηγές ενέργειας", "φιλική προς το 

περιβάλλον παραγωγή ενέργειας" κ.λ.π., τουλάχιστον με τον τρόπο που τους διαχειρίζονται οι 

κυβερνώντες και οι επενδυτές. 

Τάσσομαι ΚΑΤΑ της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη Νότια Σκύρο και σε οποιαδήποτε 

άλλη βουνοκορφή, ύψωμα, χωριό της χώρας μας, που έχει ήδη φυτευτεί με χιλιάδες, σε βαθμό 

εξαιρετικά δυσανάλογο σε σχέση με την έκτασή της και με μεγάλο και πολλαπλό κόστος για 

τη φύση και για τον ψυχισμό των ανθρώπων (φωτιές, τερατώδεις Α/Γ σε απόσταση αναπνοής 

από χωριά, πλήθος κόκκινα φώτα σε κορυφές και πλαγιές, που αναβοσβήνουν συνεχώς τη 

νύχτα, διαταράσσοντας κάθε έννοια φυσικής ηρεμίας, θόρυβος).  

  

  

Δημητριάδου Ελένη  

20 Φεβ 2022, 02:13 

Εντελώς απαράδεκτη η εκπόνηση ενος τετοιου μεγαλου εργου που ουσιαστικα θα καλυψει την 

μιση εκταση του νησιού, αφανιζοντας την βιοποικιλοτητα του τοπου.  

Μπεζας Ναπολέων  

20 Φεβ 2022, 02:15 

Είμαι αντίθετος στο εργο 

Ricci Monica  

20 Φεβ 2022, 02:31 

Stop with this havoc! 

We are told a wind farm is an ecosustainable alternative to produce energy: there's nothing 

ecological in throwing down a mountain with all its delicate ecosystem made up of many 

animal and plant species at risk of extinction to build not one but more wind farms destroying 

a large part of an island, Skyros, that can be still preserved in its uniqueness only thanks to the 

integrity and awareness of its inhabitants. 

Giù le mani da Skyros 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

20 Φεβ 2022, 02:33 

  

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών πέρα από την ισοπέδωση των κορυφογραμμων, έχει και 

συνοδά έργα, όπως για παράδειγμα διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης στις θέσεις 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δημητριάδου-ελένη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπεζας-ναπολέων
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ricci-monica
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζωγραφου-κωνσταντινα


εγκατάστασης, εναέρια δίκτυα πάνω σε πυλώνες, υποσταθμούς, εργοστάσια σκυροδέματος 

μέσα στο βουνό για τις ανάγκες των έργων, σπαστήρες, χώρους απόθεσης υλικών κ.α. που 

θίγουν ανεπανόρθωτα την ακεραιότητα της περιοχής Natura υποβαθμίζοντας μη αναστρέψιμα 

το φυσικό περιβάλλον. Η περιοχή εγκατάστασης των αιολικών σταθμών δεν θα γίνει ποτε ξανά 

όπως ήταν πριν. Το τοπίο θα μετατραπεί από φυσικό σε βιομηχανικό! Σταματήστε να 

ισοπεδώνετε τα βουνά της πατρίδας μας! Σταματήστε να καταστρέφετε βασικούς τομείς 

δραστηρίοτητας (τουρισμός, αγροτοκτηνοτροφία κλπ)! Σταματήστε να καταπατάτε εκτάσεις! 

Σταματήστε να μη σέβεστε τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας και της δημοτικής αρχής της 

Σκύρου και των άλλων περιοχών! 

Κουναδίνη Βίκυ  

20 Φεβ 2022, 02:52 

Θα προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στο φυσικό βιότοπο αρκετών σπάνιων ειδών. Τα ζώα θα 

φύγουν και οι ανεμογεννήτριες σε λίγα χρόνια θα διαλυθούν σκουριασμένες. Το συγκεκριμένο 

νησί ζει από τους φυσικούς πόρους του. Με κάτι τέτοιο θα καταστραφεί η φυσιολογία του και 

η ροή της ζωής σε αυτό. 

Μανουσάκης Σταμάτης  

20 Φεβ 2022, 03:14 

Η στροφή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας σε συννενόηση με την τοπική κοινωνία, 

επιστημονικούς και οικολογικούς φορείς είναι δεκτή και μπαίνει στο τραπεζι της 

συζήτησης εφόσον στόχος της να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και να υπάρχει σεβασμός 

αυτό. Η άκριτη, κερδοσκοπική και ασυνείδητη στροφή προς ένα τέτοιο έργο, όπως στην 

περίπτωση της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στο νησί της Σκύρου (όρος Κόχυλα, 

προστατευόμενη περιοχή Νατούρα 2000), με το σύνηθες πρόσχημα ενός τέτοιου έργου να 

είναι, η απεξάρτησης απο τις ρυπογόνες συμβατικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, θα 

προκαλέσει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, καταστροφή δηλαδή του φυσικού 

περιβάλλοντος, καταστροφή της βιοποικιλότητατας της περιοχής με απίστευτα μεγάλης 

έκτασης ανασκαφές, χιλιάδες τόνων τσιμέντου για τις ανεμογεννήτριες και ΄΄βουνά΄΄ απο 

μπάζα στο σημείο του έργου με αλλοίωση όχι μόνο του ίδιου του βούνου αλλά και της ίδιας 

της φυσικής ομορφιάς του νησιού καθώς θα είναι οράτα απο παντού (Οπτικά μια 

ανεμογεννήτρια διακρίνεται από απόσταση 40 χιλιομέτρων μιας και το ύψος της ξεκινά από 65 

μέτρα και μπορεί να φτάσει έως και τα 105 μέτρα). Σε δεύτερο επίπεδο, αυτό της τοπικής 

κοινωνίας, επαγγέλματα όπως μελισσοκομία και κτηνοτροφία θα εξαφανιστούν απο το βουνό. 

Είναι απόλυτα παράδοξο να μιλάμε για χρήση ανανεώσιμων πηγών ένεργειας με στόχο την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καταστρεφοντας και ΄΄βιάζοντας΄΄ το περιβάλλον 

ακόμα περισσότερο, πέραν του γεγονότος πως ο λόγος του έργου δεν έχει να κάνει επ΄ ουδενί 

με το περιβάλλον παρα το να πλουτίσουν ορισμένοι κερδοσκόποι. 

Προφανής λόγοι που με κάνουν να είμαι τελείως αντίθετος με ένα τέτοιο έργο είναι: 

1. Η μαζική εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο νησί δεν συνδέεται με τις τοπικές ανάγκες 

του νήσιου.  

2. Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί ένα σπάνιο σε ομορφιά και βιοποικιλότητα κομμάτι της 

ελληνικής φύσης και, όπως είναι αναμενόμενο, από παρεμβάσεις τέτοιας κλίμακας θα 

αλλοιωθεί σημαντικά. Η δημιουργία ενός τέτοιοτ αιολικου, τερατουργήματος, θα προκαλέσει 

αισθητική αλλοίωση όχι μονο του όρους Κόχυλα αλλά και του ίδιου του νησιού συνολικά. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουναδίνη-βίκυ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανουσάκης-σταμάτης


3. Με το βουνό να μετατρέπεται σε εργοτάξιο θα πληγεί επίσης η παραδοσιακή αγροτική 

οικονομία αφού θα καταστραφούν οι ορεινές πεζούλες στις πλαγιές των βουνών από τις 

επιχωματώσεις και την οδοποιία 

4. Η τουριστική ανάπτυξη του νησιού η οποία είναι εμφανής τα τελευταία χρόνια θα υποστεί 

ισχυρό πλήγμα. 

Διαφωνώ απόλυτα με το έργο, διαφωνώ απόλυτα με την βιομηχανοποίηση της Σκύρου, είναι 

εγκληματικό και χωρίς ίχνος σεβασμού και ευθύνης προς την χλωρίδα, την πανίδα και τους 

κατοίκους του νησίου! 

Μανωλακη Μαρια  

20 Φεβ 2022, 03:15 

Όχι ανεμογεννητριες στην Σκυρο όχι ανεμογεννητριες στο βνο...αφήστε την φύση ήσυχη... 

Τσακαμη Ελενη  

20 Φεβ 2022, 04:19 

Λέμε όχι σε αυτό το έκτρωμα που κάποιοι με απώτερο και μοναδικό σκοπό το χρήμα το 

παρουσιάζουν σαν σπουδαία επένδυση για το νησι ενώ είναι πια ευρέως γνωστό ότι σε πολλές 

άλλες περιοχές της Ελλαδας έχει αποτύχει παταγωδώς. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. 

Λέμε ναι στην αιολική ενέργεια αλλά όχι με συνθήκες σαν και αυτες που προσπαθούν να την 

φέρουν στο νησί μας!!!! 

Διαμαντάρα Ανθία  

20 Φεβ 2022, 04:24 

Εγκληματική παρέμβαση και καταστροφη της φυσικής ομορφιάς του νοτίου μερους του 

νησιού που εχει χαρακτηριστει natura.  

Κουγιουμτζη Εφη  

20 Φεβ 2022, 05:35 

Θα είναι μεγάλη καταστροφή για το νησί, τόνους τσιμέντο για την κατασκευή των 

ανεμογεννητριών, το ζωικό βασίλειο θα υποφέρει και καταστρέφονται τα βουνά  απο 

διαμορφώσεις και διανοίξεις δρόμων. Αυτοί που επιζητούν την ηρεμία της φύσης και της 

υπαίθρου παύουν να επισκέπτονται περιοχές με ανεμογεννήτριες εξαιτίας της οπτικής και 

ηχητικής ρύπανσης. Αυτό το διαπιστώνει όποιος προσπαθήσει να ζήσει έστω και μια μέρα σε 

περιοχή δίπλα σε ανεμογεννήτριες. 

Darau Claudiu-Stelian  

20 Φεβ 2022, 10:36 

Please, respect Nature! 

Πομόνη Χριστίνα  

20 Φεβ 2022, 10:42 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλακη-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσακαμη-ελενη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#διαμαντάρα-ανθία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουγιουμτζη-εφη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#darau-claudiu-stelian
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πομόνη-χριστίνα


Διαφωνώ απολύτως με την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και δη περιοχής natura 

για την κατασκευή ΑΠΕ. Η Σκύρος έχει μία μοναδική ομορφιά και οι άνθρωποι που την 

επισκέπτονται από όλον τον κόσμο και από την Ελλάδα αναζητούν αυτό ακριβώς που 

προσφέρει. Δεν είναι ένα κατεξοχήν τουριστικό νησί. Είναι ένα νησί ηρεμίας και φύσης. Μην 

καταστρέφετε άλλο την χώρα μας.  

ΠΡΑΝΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  

20 Φεβ 2022, 10:43 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πραντικοσ-αλεξιοσ
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Η επιλογή αυτή, 

με δεδομένη την εγκατάσταση του στρατιωτικού αεροδρομείου στα βόρεια του νησιού μειώνει 

δραματικά την διαθέσμη έκταση για ήπια τουριστική και κτηνοτροφική ανάπτυξη, σαφώς 

συμβστή με τον στόχο της προστασίας του μοναδικού περιβάλλοντος. 

ΤΡΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  

20 Φεβ 2022, 11:29 

Οταν η καταστροφη του πανεμορφου νησιου μας ολοκληρωθει,μπορει καποιοι να 

ξυπνησουν,αλλα θα ειναι πολυ αργα.Εν τω μεταξυ καποιοι αλλοι θα εχουν εξασφαλισει και τα 

τρισεγγονα τους. 

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΝΙΚΟΣ  

20 Φεβ 2022, 11:32 

Πρόκειται για ένα έργο τερατώδους έκτασης σε σχέση με το μέγεθος του νησιού (τόσο 

γεωγραφικά, όσο και ενεργειακά), που αγνοεί παραδειγματικά την ανεπανόρθωτη ζημιά που 

θα προκαλέσει στην πανίδα του νησιού, εμμέσως έτσι και στην κτηνοτροφία, καθώς βέβαια 

και την οπτική όχληση η οποία θα έχει επιπτώσεις και στον τουρισμό, και κυρίως στην 

καθημερινή ποιότητα ζωής των κατοίκων. Πριν από οποιαδήποτε δημόσια διαβούλευση, 

όφειλε να έχει επιτευχθεί συνεννόηση και κατανόηση στις έντονες και τεκμηριωμένες 

αντιδράσεις της κοινότητας του νησιού, η οποία αποδέχεται μεν το έργο, αλλά αρνείται την 

παράλογη έκτασή του! 

Μαραγκουδάκη Μαρία Μαραγκουδάκη  

20 Φεβ 2022, 11:47 

Όχι στις εγκαταστάσεις  

ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ  

20 Φεβ 2022, 12:01 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τρακοσ-παυλοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζελεπησ-νικοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαραγκουδάκη-μαρία-μαραγκουδάκη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρκου-ευμορφια


Με πρόσχημα την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την χρήση > ενέργειας, καταστρέφουμε 

ό,τι καλύτερο, παρθένες περιοχές , χαρακτηρισμένες μάλιστα και natura.            Αυτό δεν 

λέγεται πράσινη ανάπτυξη,  αυτό λέγεται > 

ΣΑΛΙΠΑΣ ΣΑΒΒΑΣ  

20 Φεβ 2022, 12:03 

Ως επισκεπτης αυτου του πανεμορφου νησιου θεωρω αυτη την σκεψη αδιανοητη αφου θα 

καταστραφει μεγαλο μερος της ομορφιας του. Επισης, φετος και ειδικα τις επομενες χρονιες 

αναμενεται μεγαλη αφιξη τουριστων στο νησι και ειναι κριμα να γινουν τετοιες αλλαγες στα 

εδαφη της Σκυρου. Θα παρακαλουσα θερμα να εισακουστει η γνωμη μας και να βρεθουν 

ενναλακτικες πηγες ενεργειας.Ευχαριστω πολυ 

Μανωλάκης Τζάννος  

20 Φεβ 2022, 12:06 

Απαράδεκτο έργο! Οι Α/Γ πρόκειται να εγκατασταθούν σε προστατευόμενη περιοχή 

NATURA 2000! 

Να μην επιτραπεί άλλη καταστροφή του περιβάλλοντος 

Παπαδοπουλος Σακης  

20 Φεβ 2022, 12:08 

Η μεθοδευση επιχειρουμενης ενταξης στις λεγομενες "στρατηγικες επενδυσεις" αποσκοπει 

αποκλειστικα στην επιταγχυνση των διαδικασιων ωστε να αδειοδοτηθει ενα εργο 

περιβαλλοντικα παρανομο, και με αποφαση του ΣτΕ, για να δημιουργηθουν τετελεσμενα 

αδειοδοτικα γεγονονοτα εν οψη των υπο καταρτιση/αναρτηση Ειδικων Περιβαλλοντικων 

Μελετων και εκδοσης των σχετικων ΠΔ Σχεδιων Διαχειρισης και Προστασιας 

Προστατευομενων Περιοχων  που θα απαγορευουν τελεσιδικα την δυνατοτητα εγκαταστασης 

στην συγκεκριμενη θεση του Ορους Κοχυλας 

Η σκοπιμη καθυστερηση ολοκληρωσης αυτων των προβλεπομενων διαδικασιων ως επισης η 

Αναθεωρηση του Ειδικου Χωροταξικου των ΑΠΕ αποσκοπει σε δολια μεθοδευση ωστε να 

νομιμοποιηθουν τετελεσμενα με ειδικες μεταβατικες διαταξεις ως συνηθως σε τετοιες 

περιπτωσεις. 

Το πληθος της συμμετοχης ως αυτη τη στιγμη καθως και επερχομενο πληθος στις απομενουσες 

86 ωρες σηματοδοτει την κοινωνικη αντιδραση και την αναμενομενη αντισταση που θα εχει 

να αντιμετωπισει η προοπτικη του εργου που θα εκδηλωθει με καθε προσφορο μεσο πολιτικο, 

κινηματικο, νομικο σε Ελλαδα και ΕΕ ! 

Η δεδηλωμενη αντιθεση του συνολου της τοπικης κοινωνιας δεν μπορει να παρακαμφθει σε 

καθε δημοκρατικη χωρα! 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΡΕΤΑΙ απο την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ. 

ΔΗΛΩΝΩ απο την πολιτικη θεση που εχω ως συντονιστης της Περιφ, Παραταξης 

"ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ" οτι θα αγωνιστω να μην περασουν αυτοι οι σχεδιασμοι και 

μεθοδευσεις 

Λεβέντη Νατάσα  

20 Φεβ 2022, 12:20 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σαλιπασ-σαββασ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλάκης-τζάννος-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδοπουλος-σακης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λεβέντη-νατάσα-2


Τεράστιο έργο για το συγκεκριμένο νησί. Η καταστροφή που θα προκαλέσει στο φυσικό 

περιβάλλον (χλωρίδα πανίδα) θα εΙναι ανεπανόρθωτη. Το έργο είναι ανώφελο και δυσανάλογα 

μεγάλο για τον τόπο. Ο σκοπός του είναι καθαρά κερδοσκοπικός χωρίς μελέτη για την 

τεράστια οικολογική ζημιά που θα επιφέρει. 

  

Γεροντακη Σταυρούλα  

20 Φεβ 2022, 12:22 

Ειμαστε ολοι στο πλευρό των κατοίκων της Σκύρου. Οι επιπτώσεις ενος τετοιου εργου στην 

χλωρίδα και πανιδα του τοπου θα ειναι καταστροφικες. Λεμε οχι στις ανεμογεννήτριες για να 

συνεχισουν να απολαμβάνουν τον υπέροχο τοπο τους οι ντόπιοι αλλα κι εμεις οι επισκέπτες. 

Καραμπίνη Ειρήνη  

20 Φεβ 2022, 12:26 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί 

τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου.  

ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  

20 Φεβ 2022, 12:28 

Ας μην θυσιάσουμε τα βουνά της Σκύρου στο βωμό της "πράσινης ανάπτυξης" . 

Ραμοθ Ισμηνη  

20 Φεβ 2022, 12:33 

Θα είναι μια τεράστια περοβαλλοντολογικη καταστροφή.  

Whelan Matthew  

20 Φεβ 2022, 12:35 

I am in complete disagreement and opposition to this planned industrial wind turbine site in 

the South of Skyros. I visit Skyros regularly but will never return if this plan goes ahead. To 

destroy the natural environment for supposedly green energy is utter hypocrisy.  

ΚΑΝΝΑ ΛΙΖΑ  

20 Φεβ 2022, 12:40 

ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΚΑΘΕ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ.  

Οικονόμου Μαριάννα  

20 Φεβ 2022, 12:44 

Ένα δυσανάλογα μεγάλο για το νησί έργο που μόνο καταστροφή θα επιφέρει στο φυσικό 

περιβάλλον και δεν θα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για την τοπική κοινωνία. Η τεχνολογία που 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεροντακη-σταυρούλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπίνη-ειρήνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρσαμοσ-στρατοσ
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#οικονόμου-μαριάννα


προτίνεται είναι ήδη ξεπερασμένη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος δεν πρόκειται να 

γίνει ποτέ. Με ποιο δικαίωμα πάει να επιβληθεί ένα τετοιο έργο σε μια κοινωνία που δεν το 

θέλει; Ποιούς εξυπηρετεί λοιπόν;  Ήδη ένα μεγάλο μέρος του φυσικού περιβάλλοντος έχει 

καταστραφεί από το αεροδρόμιο και τη ναυτική βάση, γιατί να συνεχιστεί αυτή η καταπάτηση 

σε αυτό το μικρό νησί; ΟΧΙ στο παράλογο αυτό έργο!    

townesend hazel  

20 Φεβ 2022, 12:45 

Greetings. Appologies for writing in English. Having been to the beautiful island that is Skyros 

on many occations I am very concerned that the area of wilderness where these 

windmills/turbines will be sitated will be spoiled. I understand that the people of Skyros will 

not even benefit but the electricity generated will be exported to Athens. Greece has so much 

water surrounding her many islands  seabased turbines would be more appropriate. The UK 

has many  of these. I really hope you will reconsider before this place is devastated and the 

animals are disturbed and die. With all good wishes, Hazel Townesend 

Λορέντζος Δημήτρης  

20 Φεβ 2022, 12:47 

Δώσαμε κύριοι!!! Όλο το βόρειο τμήμα του νησιού στο στρατιωτικό αεροδρόμιο!!! Το νότιο 

στο ναύσταθμο!!! Πρέπει να το βουλιάξουμε το νησάκι? Να καταστρέψουμε ότι όμορφο και 

υγιές απέμεινε? Τόσες ακατοίκητες βραχονησίδες υπάρχουν να κάνετε το θηριώδες έργο 

σας!!!!! Αφήστε τη Σκύρο ήσυχη να αναπτύσσεται ήπια όπως κάνει αιώνες τώρα! Φτάνει 

πια!!!!! 

Νικολάου Παναγιώτα  

20 Φεβ 2022, 12:52 

Το νησί της Σκύρου απ'το οποίο κατάγομαι και το οποίο επισκέπτομαι ανελλιπώς κάθε χρόνο, 

είναι ένας ευλογημένος τόπος, που έχει καταφέρει να διατηρήσει "την ταυτότητα" και τον 

"χαρακτήρα" του, επειδή ακριβώς οι κάτοικοί του δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν τα 

πάντα στο βωμό του κέρδους! 

Είναι προφανές ότι η επιχειρούμενη εγκατάσταση τόσο μεγάλης ισχύος ανεμογεννητριών στο 

νησί της Σκύρου, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κατοίκων, αλλά του επενδυτή. 

Κανένα αντισταθμιστικό όφελος δεν υπάρχει που να δικαιολογεί την αλλοίωση της 

μορφολογίας ολόκληρου του νότιου τμήματος του νησιού, με απώτερες συνέπειες την 

εξαφάνιση προστατευόμενων ειδών που διαβιούν στην περιοχή και καταστροφή της σπάνιας 

χλωρίδας της. 

Η Σκύρος μπορεί και θέλει να αναπτυχθεί υπό τους όρους μιας βιώσιμης ανάπτυξης, να 

προστατεύσει την πολιτιστική της κληρονομιά και δίκαια αντιτίθεται "ομόφωνα" στην 

επιχειρούμενη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. 

Εξάλλου το μικρό αυτό νησί του Αιγαίου έχει ήδη επιβαρυνθεί, χάριν του δημοσίου 

συμφέροντος, αφού στο βόρειο τμήμα της "φιλοξενεί" ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά 

αεροδρόμια των Βαλκανίων καθώς και ναύσταθμο στο νότιο τμήμα της. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#townesend-hazel
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λορέντζος-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολάου-παναγιώτα


Τέλος, και ανεξάρτητα από τη δυσαναλογία των μεγεθών της συγκεκριμένης εγκατάστασης 

στο νησί της Σκύρου, να επισημανθεί ότι διατυπώνονται επίσης παγκοσμίως πολύ σοβαρές 

επιφυλάξεις για το κατά πόσο η εγκατάσταση ανεμογεννητριών για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας μπορεί να θεωρηθεί η βέλτιστη επιλογή.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους είμαι αντίθετη με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο 

νησί της Σκύρου. 

Κορφιάτης Γιώργος  

20 Φεβ 2022, 12:55 

Είμαι αντίθετος στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών  διότι μιλάμε για μια περιοχή με 

πλούσια χλωρίδα και πανίδα.  Δεν είναι τυχαίο που είναι προστατευόμενη περιοχή NATURA. 

Αλλά φυσικά και δεν σας νοιάζει η φύση, αν και την ονομάζετε "πράσινη" ενέργεια, μόνο 

πράσινη δεν είναι... όταν καταστρέφεις ένα φυσικό τοπίο χωρις σεβασμό με σκοπό το χρήμα 

δεν μιλάμε για πράσινη ενέργεια αλλά για επένδυση συμφερόντων... ΟΧΙ στα αιολικά... 

Βιδάλης Άρης  

20 Φεβ 2022, 13:00 

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Σκύρο θα είναι καταστροφική για το νησί. Μετά από 

χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης παρουσίας στο Αιγαίο, αυτός ο τόπος έχει παραμείνει σε μια 

μορφή που πρέπει να τη σεβαστούμε! Η άγρια ομορφιά, τα πολύτιμα οικοσυστήματα, η σπάνια 

βιοποικιλότητα, η πολιτισμική κληρονομιά που σέβεται τον τόπο, θα είναι έγκλημα να 

θυσιαστούν για ένα κέρδος (αμφίβολο και αυτό) μερικών δεκαετιών! ΕΓΚΛΗΜΑ. Απλά και 

καθαρά. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τέτοια καταστροφή. Έχουμε ήδη θυσιάσει τόσες άλλες 

περιοχές. Με τα εργοστάσια, τις πόλεις, τις καλλιέργειες, με τα ορυχεία, τους δρόμους και 

τελευταία και με τις χιλιάδες ανεμογεννήτριες. Θυσιάστηκαν τόσα βουνά, γέμισε όλη η Εύβοια 

ανεμογεννήτριες και πάλι η Ελλάδα ρεύμα δεν έχει! Δεν ξέρω ποιες λύσεις θα είναι οι 

καλύτερες, και σε αυτή την περίπτωση δεν έχει σημασία, γιατί δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία 

να θυσιαστεί και ο Κόχυλας! 

ΤΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  

20 Φεβ 2022, 13:08 

Οποιαδήποτε 'επενδυση', ακόμα κ αυτες των ΑΠΕ, θα πρεπει να γίνεται σε συμφωνία με τις 

κειμενες ευρωπαϊκές νομοθεσίες για τις περιοχες natura, με σεβασμό στο περιβαλλον κ παντα 

με την συμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.  

Στην περιπτωση αυτή, τίποτα από τα παραπανω δεν ισχυει.  

Ο κόσμος της Σκυρου δεν θα δεχθεί ποτε την απολλοτριωση της βιοποικιλότητας του νησιου 

στο όνομα της 'ανάπτυξης' όπως την έχετε εσείς στο μυαλό σας.  

Καλη τυχη με τον τυφλό σχεδιασμό σας, ο οποίος βασίζεται αποκλειστικά στην μεγιστοποίηση 

του κέρδους @ any cost, με το προσωπειο των εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγων ενέργειας.  

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ  

20 Φεβ 2022, 13:18 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κορφιάτης-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βιδάλης-άρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζουρουδησ-νικητασ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθιοσ-κροκιδησ


Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Τζάλλας Αλέξανδρος  

20 Φεβ 2022, 13:22 

Φαραωνικού τύπου έργου για τέτοια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή.Το υπολογιζόμενο 

κέρδος είναι προφανώς δυσανάλογο σε σχέση με την οικολογική καταστραφή που θα 

επιφέρειΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ! 

Γεωργίου Άννα  

20 Φεβ 2022, 13:25 

  

Η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον 

καθώς η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 και φιλοξενεί μεταξύ άλλων: 

  

- Τουλάχιστον 3 φυτικά είδη που απαντώνται μόνο στο νησιωτικό σύπλεγμα της Σκύρου και 

αρκετά ακόμη με περιορισμένη εξάπλωση. 

- Τη μεγαλύτερη αποικία μαυροπετρίτη στη Μεσόγειο και ενδιαιτήματα άλλων σπάνιων 

πουλιών, ενώ αποτελεί επίσης εξαιρετικά σημαντικό σταθμό μεταναστευτικών πουλιών. 

- Το μοναδικό σε όλο τον κόσμο σκυριανό άλογο, ο πληθυσμός του οποίου έχει περιέλθει σε 

δυσμενή πλέον κατάσταση. 

- Την ενδημική σαύρα Podarcisgaigae. 

- Τη φώκια Monachus Monachus στα θαλάσσια σπήλαια. 

Alexandrova Τατιάνα  

20 Φεβ 2022, 13:37 

Υπερβολικά μεγάλος αριθμός για το νησί. Το μόνο κίνητρο εγκατάστασης είναι το κέρδος των 

εταιρειών που το επιχειρούν με δυσμενείς συνέπειες για το φυσικό περιβαλλων, το κάλλος του 

νησιού, τις επιχειρηματικές, φιλικές προς το περιβαλλων δραστηριότητες των κατοίκων του 

νησιού. Αδιαμφισβήτητο ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!  

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΕΡΣΥΝΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΚΥΡΟΥ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

20 Φεβ 2022, 13:37 

Η Τοπική Επιτροπή Σκύρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κρίνει τουλάχιστον ως προσβλητική για την Σκύρο και τους κατοίκους της την 

επιχειρούμενη εδώ και χρόνια βιομηχανοποίηση του νησιού της  Σκύρου. Προσβλητική ως 

προς το περιβάλλον , την ιστορία και τον  πολιτισμό του νησιού και προσβλητική ως προς τους 

κατοίκους του νησιού αφού η άποψη για τον τόπο τους δεν υπολογίζεται ούτε από τους 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζάλλας-αλέξανδρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργίου-άννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#alexandrova-τατιάνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανδηλαρα-μερσυνη-τοπικη-επιτροπη-σκυρου-της-ελληνικησ-εταιρειασ-περιβαλλοντοσ-και-πολιτισμου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανδηλαρα-μερσυνη-τοπικη-επιτροπη-σκυρου-της-ελληνικησ-εταιρειασ-περιβαλλοντοσ-και-πολιτισμου


επίδοξους επενδυτές αλλά  ούτε   και από την ίδια την Πολιτεία , που διαφαίνεται να συνηγορεί 

προς τούτο .   

Ας σταματήσει εδώ και τώρα κάθε ενέργεια που χρόνια τώρα μεθοδεύεται για την καταστροφή 

του περιβάλλοντος της Σκύρου.Ενός νησού που έχει συνεισφέρει σε εθνικά θέματα με την 

διάθεση του μεγαλύτερου κάμπου της. Εϊναι δικαίωμά της να ζητάει να κρατήσει το Βουνό 

της. 

Pany Edith  

20 Φεβ 2022, 13:38 

I come to this beautiful island every year and I don't want to look at these windturbines in the 

future because they not only destroy the landscape but also the entire nature and much more. 

Edith Pany 

Κατσελή Στέλλα  

20 Φεβ 2022, 13:40 

ΔΙΑΦΩΝΩ!! 

Το τεράστιο αιολικό πάρκο θα απειλήσει το φυσικό περιβάλλον και τον βιοπορισμό των 

κατοίκων. Η τοπική κοινωνία πρέπει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Σταματήστε 

να τους παρακαμπτετε!!! 

Λάζος Παναγιώτης  

20 Φεβ 2022, 13:49 

Οι ΑΠΕ είναι απαραίτητες αλλά είναι απαράδεκτο να τοποθετούνται εντός περιοχής 

NATURA, η οποία φιλοξενεί -ανάμεσα σε άλλες- τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του 

αυστηρώς προστατευόμενου μαυροπετρίτη. Το όποιο ενεργειακό όφελος δεν αρκεί για να 

αντισταθμίσει τη μόνιμη ζημιά στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

Τερψιάδου Δήμητρα  

20 Φεβ 2022, 13:49 

Λέμε όχι στις εγκληματικές ενέργειες που που γίνονται στο όνομα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και έχουν βαλθεί να θερίσουν τις περισσότερες προστατευόμενες περιοχές natura 

της Ελλάδας.  

Στηρίζω τους κατοίκους, την πανίδα και τη χλωρίδα της Σκύρου . 

Το έργο είναι αρκετά δυσανάλογο για τις ανάγκες του νησιού.  

  

  

Φτουλη Ανδριανη  

20 Φεβ 2022, 13:50 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#pany-edith
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κατσελή-στέλλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λάζος-παναγιώτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τερψιάδου-δήμητρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτουλη-ανδριανη


Όχι ανεμογεννήτριες στο βουνό  

ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ  

20 Φεβ 2022, 13:51 

ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΤΙ ΠΙΟ 

ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΌ ΥΠΑΡΧΕΙ Σ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ.. ΕΝΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΝΗΣΙ 

ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΜΑΓΕΊΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ 

ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΗ.. 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.. ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΡΜΌΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΝΑ ΤΟ 

ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ.  

ΒΑΣΙΛΟΥ Θεοδωρα  

20 Φεβ 2022, 13:52 

Η Ελλάδα χρειάζεται να κρατήσει την φυσική ομορφιά της και να την καμαρώνει όχι να την 

καταστρέφει.  Λεω ΟΧΙ !! 

Maenner Loic  

20 Φεβ 2022, 13:53 

NO to the gigantic eolian project on the small island of Skyros. This project would irreversibily 

destroy the nature and the protected species of the south of the island which 

previous generations managed to keep preserved and untouched. Skyros is attracting greek and 

foreign tourists searching for nature and authenticity, this project would definitely destroy the 

island. Energy transition should not be used as an excuse for destroying the environment. 

Therefore we wish that this project will never be approved. 

Πολυ Πουλιου  

20 Φεβ 2022, 13:58 

Είμαστε κάθετα ενάντιοι σε ό,τι καταστρέφει δια παντός  το φυσικό κάλλος ,για ένα 

πρόσκαιρο  κέρδος  

Αφήστε τα νησιά μας την ησυχία τους ,υπάρχουν τόσες αχρησιμοποίητες βραχονησίδες .... 

Αλεξανδροβα Τατιάνα  

20 Φεβ 2022, 13:59 

Υπερβολικά μεγάλος αριθμός για το νησί. Το μόνο κίνητρο εγκατάστασης είναι το κέρδος των 

εταιρειών που εμπλέκονται, με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, το φυσικό 

κάλλος, και τις επαγγελματικές, φιλικές προς το περιβαλλον , δραστηριότητες των κατοίκων 

του νησιού. Απρόβλεπτες οι μακροχρόνιες επιδράσεις. Αδιαμφισβήτητο ΟΧΙ στην 

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!  

Βαρδαβάς Νίκος  

20 Φεβ 2022, 14:00 

Όχι ανεμογεννήτριες στο βουνό! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ραπτη-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βασιλου-θεοδωρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#maenner-loic
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πολυ-πουλιου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλεξανδροβα-τατιάνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρδαβάς-νίκος


ΚΩΣΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ  

20 Φεβ 2022, 14:01 

Από το 2007 το νησί ταλαιπωρείται από την απειλή μιας, εκτός λογικής, εκτός κλίμακας και 

εκτός νόμων τελικά, ονομαζόμενης επένδυσης. 

Δυστυχώς η Ιερά Μονή Μέγιστης Λαύρας αντί να συνεργαστεί με τους Σκυριανούς για 

την  οικολογική και αειφόρο διαχείριση του νησιού δείχνει μια απίστευτη εμμονή, 

αδιαφορώντας για τα πάντα, που η μόνη της εξήγηση είναι η στόχευση του κέρδους. 

Τώρα λοιπόν η απειλή επανέρχεται και μάλιστα σε διαβούλευση!!! 

προκειμένου  χαρακτηριστεί η επένδυση αυτή στρατηγική. 

Για να λάβει όλα τα ωφελήματα που επιφυλάσσονται για τις στρατηγικές επενδύσεις. 

Όμως η διαδικασία αυτή είναι μια ύβρις, ένας εμπαιγμός για τους Σκυριανούς. 

Δηλαδή τι να γράψει κάνεις στην διαβούλευση; 

Δηλαδή δεν είναι γνωστό και τεκμηριωμένο ότι η επένδυση είναι καταστροφική με την 

γιγαντιαία βιομηχανική της κλίμακα; 

Ø Είναι καταστροφική για το περιβάλλον 

Αναπτύσσεται σε περιοχή NATURA 

Θα πλήξει την βιοποικιλότητα (Βλέπε μελέτη στο πλαίσιο του προγράμματος 

LIFE09NAT/GR/000323 “Demonstration of the biodiversity Action Planning approach, to 

benefit local biodiversity on an Aegean island Skyros” ) 

Βρίσκεται στην περιοχή διαβίωσης του Σκυριανού αλόγου 

και πολλές ακόμη αιτιάσεις που έχουν αναλυθεί και περιγράφει σε υπομνήματα του Δήμου 

Σκύρου, της επιτροπής αγώνα, σε έγγραφα δικαστικών προσφυγών, υπομνήματα 

περιβαλλοντικών οργανώσεων κλπ. 

Ø Είναι καταστροφική για το ήπιο νησιωτικό τοπίο, που αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για το 

νησί. 

Ø Είναι καταστροφική για σοβαρές οικονομικές δραστηριότητες ικανού τμήματος των 

μονίμων κατοίκων του νησιού. 

Ø Θα λειτουργήσει διαλυτικά στο τουριστικό προϊόν που αποτελεί κύρια πηγή εισοδήματος 

των  Σκυριανών. 

  

Η επένδυση έχει απορριφθεί από το σύνολο των Σκυριανών 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κωστησ-ιπποκρατησ


Ø Έχουν συλλεγεί χιλιάδες υπογραφές για την εναντίωση  στην επένδυση από το σύνολο των 

Σκυριανών και φίλων του νησιού. Ότι αφορούν προηγούμενες φάσεις της διαρκούς απειλής 

και προηγούμενα σχέδια των επενδυτών δεν αποδυναμώνει την αξία αυτών των υπογράφων 

δεδομένου ότι η εναντίωση αφορά την δημιουργία βιομηχανικής γιγαντιαίας εγκατάστασης 

ανεμογεννητριών στο νότιο τμήμα του νησιού. 

Ø Ο Δήμος Σκύρου και όλοι οι συλλογικοί φορείς του νησιού είναι αντίθετοι στην 

εγκατάσταση. 

Σχόλιο: τέτοια ενότητα δεν έχει ξαναγίνει στο νησί. Είμαστε όλοι βλάκες; 

Ø Το Συμβούλιο της Επικράτειας, τμήμα Ε, έχει εκδώσει την  υπ’αριθμ 1690/2020 απόφαση 

που περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων που η ορθή στάθμιση τους, προφανώς δεν επιτρέπει 

τέτοιου τύπου επενδύσεις. 

  

Όλα αυτά που αναφέρονται σ ’αυτό το σχόλιο αλλά και στα εκατοντάδες ακόμη που έχουν ή 

πρόκειται να κατατεθούν και βέβαια σε όλα τα έγγραφα που αναπτύσσουν τα επιχειρήματα 

εναντίωσης σε αυτή την επένδυση θα πρέπει να συνεκτιμηθούν πριν χαρακτηριστεί 

στρατηγική και πριν δανειοδοτηθεί μια τέτοια επένδυση. 

Ας μην κρυβόμαστε . Δεν υπάρχει, ούτε μπορεί να υπάρξει καμία σοβαρή αιτιολόγηση για τον 

χαρακτηρισμό της επένδυσης ως στρατηγική. 

Αν όμως, όλα αυτά δεν ληφθούν υπόψιν τι άλλος δρόμος μένει στους Σκυριανούς από το να 

υπερασπιστούμε το νησί μας;;; 

Ο άνθρωπος από την προϊστορία μέχρι σήμερα υπερασπίζει το σπίτι του και αυτό θα κάνουμε 

και οι Σκυριανοί. 

Ιπποκράτης   Κωστής 

Δημοτικός Σύμβουλος  Σκύρου 

Alexandrova Tatiana  

20 Φεβ 2022, 14:06 

Οχι στην κερδοσκοπία σε βάρος του περιβαλλοντος και των συμφερόντων των κατοίκων του 

νησιού. ΟΧΙ!!!  

Herlt-Baumgart Gitta  

20 Φεβ 2022, 14:07 

Do NOT destroy the importamt natural heritage of Skyros by this windcraft projekt in the 

south! 

Especially large parts of Kochylas mountain constitute special Protection Areas for  birds, 

being part of the Natura 2000 Network of protected Sites in EU. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#alexandrova-tatiana
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#herlt-baumgart-gitta


The southern Skyros hast for centuries considered to be natural habitat of the world unique 

breed of Skyros Pony, considered to be under threat of extinction by the Europäern Union. 

ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

20 Φεβ 2022, 14:13 

Οι  Σκυριανοι λεμε ΟΧΙ στην καταστροφικη επενδυση. 

Ειναι εμπαιγμος ο χαρακτηρισμος της ως στρατηγικης. 

Αυτη η βιομηχανικης κλιμακας επενδυση πρεπει να ακυρωθει. 

Σαν Σκυριανοι θα υπερασπιστουμε το νησι μας. 

Zevenhuizen Mary and Dick  

20 Φεβ 2022, 14:15 

We are signing this petition, not because we are against green energy, but because we believe 

sun energy is less invasive than windmills. Windmills will ruin the beauty of the island of 

Skyros and will turn it into chaos due to the shipping and moving of countless materials needed 

to build these windmills. As tourist, we fear for the live of the (endangered) birds and other 

animals as well as the disappearance of habitat and bio diversity on many places. The landscape 

will be changed irreversibly! 

Σύλλογος Απεραντίων « ΟΙ Άγιοι Ανάργυρου» Βασιλική Χαλαστάνη, εκπρόσωπος Συλλόγου  

20 Φεβ 2022, 14:17 

Ο Σύλλογος Απεραντίων "Οι Άγιοι Ανάργυροι"  

Εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας για την Εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 299.6 MW στην θέση « Νότια 

Σκύρος – Όρος Κόχυλας» του Δήμου Σκύρου και την ηλεκτρική διασύνδεση με το Εθνικό 

Σύστημα Μεταφοράς » της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε». 

Ανησυχούμε για την τύχη της Σκύρου από την εγκατάσταση των έξι αιολικών σταθμών και 

προσυπογράφουμε τις θέσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και τους πολύ 

σημαντικούς λόγους ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ του έργου αυτού. 

«Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1.Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου Είδους  

Μαυροπετρίτη(Falcoeleonorae).Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία 

του οποίου ηΕλλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% 

του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κωστησ-δημητρησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#zevenhuizen-mary-and-dick
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σύλλογος-απεραντίων-


επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του 

Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την,προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα 

αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcisgaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

  

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


        

Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2022 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Βασιλική Χαλαστάνη  

 

   

  

«Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1.Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου Είδους  

Μαυροπετρίτη(Falcoeleonorae).Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία 

του οποίου ηΕλλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% 

του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές 

επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του 

Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την,προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα 

αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcisgaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

  

        

Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2022 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Βασιλική Χαλαστάνη  

 

 

 

 

 



Καρούντζου Πένυ  

20 Φεβ 2022, 14:26 

Είμαστε αντίθετοι στην εγκατάσταση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Σκύρο !! 

H εγκατάσταση ανεμογεννητριών εντός της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος 

Κόχυλας» δεν μπορεί παρά να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον του 

νησιού συντελώντας στην ολοκληρωτική και μη αναστρέψιμη καταστροφή  ενός μοναδικού 

οικοσυστήματος, το οποίο θα έχει και  τεράστιες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στη ζωή 

των κατοίκων. 

Interwies Eduard  

20 Φεβ 2022, 14:32 

ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΟΛΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΗΔΗ, ΟΠΟΤΕ ΑΠΛΩΣ ΕΝΑ 

ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΕΡΓΟ! 

Και μια συμβουλή: μην γελαστείτε από την γνωστή και απλοχέρη φιλοξενία των 

Σκυριανών - όταν κάποιος θέλει να κάνει κακό στον τόπο τους, μπορούνε και αλλιώς. 

Vasilos Doris  

20 Φεβ 2022, 14:37 

I am in full disagreement with this plan!   Have you considered how much of Skyros's natural 

beauty will be permanently destroyed and there will be no turning back if this plan goes 

ahead.   Have we no respect left for Nature ?? 

Ζορμπα Αγγελικη  

20 Φεβ 2022, 14:39 

Δεν επιθυμώ τη εγκατάσταση των ανεμογεννητριων στην Σκύρο. 

επιθυμώ την ήπια ανάπτυξη του νησιού με σεβασμό στο οικοσύστημα της 

  

ΟΡΦΑΝΟΥ ΆΝΝΑ  

20 Φεβ 2022, 14:42 

Η δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου παραγωγής ενέργειας με περιορισμένη χρονική 

απόδοση δεν αποτελεί στόχο οικολογικής αναβάθμισης, αλλά εγείρει ερωτήματα 

περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής υποβάθμισης με αμφίβολα κίνητρά. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#interwies-eduard
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#vasilos-doris
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζορμπα-αγγελικη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανου-άννα


ΜΑΥΡΙΚΟΣ (ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ) ΓΙΩΡΓΟΣ  

20 Φεβ 2022, 14:42 

Εμείς οι Σκυριανοί απορρίπτουμε την υπό διαβούλευση επένδυση. 

Η κυβέρνηση σε συνεργασία με μεγάλους επενδυτικούς ομίλους προωθεί τέτοιες επενδύσεις. 

Επενδύσεις με μοναδικό στόχο το κέρδος των πλουσίων καπιταλιστών, αδιαφορώντας για το 

περιβάλλον και για την ζωή των εργαζομένων και γενικότερα των κατοίκων των πληττόμενων 

περιοχών. 

Οι Σκυριανοί, όπως και η μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, θα υπερασπιστούμε τις 

ζωές μας και το περιβάλλον, απέναντι στα επιθετικά και καταστροφικά σχέδια του κεφαλαίου 

και της κυβέρνησης. 

Dworak Thomas  

20 Φεβ 2022, 14:43 

While we need renewables to combat climate change, I oppose to this project due to it´s 

disproportional size (clearly exceeding the "carrying capacity" of Skyros), as well as due to 

it´s  huge environmental impacts (NATURA2000-site destroyed) which makes Skyros the 

wrong place for wind power generation. 

Βαρδαβάς Νίκος  

20 Φεβ 2022, 14:43 

Όχι ανεμογεννήτριες στο βουνό! 

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

20 Φεβ 2022, 14:46 

ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ...  

ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΛΙΓΟ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΘΙΓΟΥΝ ΤΟΣΟ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ 

ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ  

20 Φεβ 2022, 14:46 

Αίσχος! Κανένας σεβασμός ούτε στο περιβάλλον αλλά ούτε και στους κατοίκους του νησιού!  

Κατσένης Γιάννης  

20 Φεβ 2022, 14:46 

Τα σχέδια σας είναι απαράδεκτα. Δε θα ανεχτούμε, ως πολίτες αυτής της χώρας, καμία 

εγκατάσταση επιβλαβών για το περιβάλλον και, συνεπώς, για τις τοπικές κοινωνίες και την 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικοσ-καραμπετσοσ-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#dworak-thomas
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρδαβάς-νίκος-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σοφιανοπουλοσ-αλεξανδροσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθιου-σταματινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κατσένης-γιάννης


ανθρωπότητα ως σύνολο ανεμογεννητριών σε κανένα νησί της χώρας. Η αισχροκέρδεια δεν 

έχει όρια πλέον! 

Schlueter Anke  

20 Φεβ 2022, 14:51 

Skyros is a very unique island and we have to take care of it. A so-called "ecological project" 

that destroys all the nature and beauty in a irreversible way is a big shame . This project should 

NEVER be realized. 

Κουκοπούλου Ελένη  

20 Φεβ 2022, 14:53 

Δεν βρίσκω το νόημα για την τοποθέτηση τόσο μεγάλων ανεμογεννητριών στο νησί, αν 

αναλογιστούμε πιο θα είναι το πραγματικό όφελος για τους κατοίκους του νησιού, εν τέλει. Η 

καταστροφή που θα προκληθεί θα είναι μη αναστρέψιμη. Θα αλλάξει ολοσχερώς η 

μορφολογία του νησιού και θα εξαφανιστεί η βιοποικιλότητα στον συγκεκριμένο χώρο. Η 

ενέργεια που θα παράγουν αυτές οι ανεμογεννήτριες υπερβάλλουν τις πραγματικές ανάγκες 

του νησιού. Για ποιον λόγο γίνεται αυτή η επένδυση; Έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες για 

τις επιπτώσεις που θα επέλθουν; Προσωπικά, διαφωνώ κάθετα με όλο αυτό το εγχείρημα. Λέω 

όχι στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Όχι άλλες θυσίες στον βωμό του χρήματος 

Τσιμάκη Περσεφόνη  

20 Φεβ 2022, 14:54 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για την Εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 299.6 MW στην θέση « Νότια Σκύρος – Όρος 

Κόχυλας» του Δήμου Σκύρου και την ηλεκτρική διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς 

» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε». 

Ανησυχώ για την τύχη της Σκύρου από την εγκατάσταση των έξι αιολικών σταθμών και 

προσυπογράφουμε τις θέσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και τους πολύ 

σημαντικούς λόγους ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ του έργου αυτού. 

«Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1.Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου Είδους  

Μαυροπετρίτη(Falcoeleonorae).Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία 

του οποίου ηΕλλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% 

του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές 

επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του 

Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την,προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα 

αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#schlueter-anke
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουκοπούλου-ελένη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσιμάκη-περσεφόνη
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcisgaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

  

  

  

  

ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

20 Φεβ 2022, 14:55 

Ναι στην ανάπτυξη με περιβαντολογικους όρους...όχι στην καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος με οικονομικά κριτήρια....στήριξη στους τοπικούς παράγοντες και στο νησι 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαμπρου-ευαγγελια


Petersen Anasha  

20 Φεβ 2022, 14:56 

The project in question is set to be built in the Natura 2000 protected area, covering almost all 

of it, which is designated as an area of outstanding biodiversity by the EU. "Mount Kochylas" 

of Skyros is a sanctuary for rare and endangered species such as: 

 

The Eleanora falcon - 85% of the population living on Skyros and the largest breeding 

population in Europe 

Podarcis gaigeae (lizard) - ONLY found on Skyros - as well as other lizards, insects  and 

tortoises 

Place of passage for migratory birds 

Home to endemic and endangered flora species such as a rare breed of maple tree only found 

in Chios and Skyros 

And of course the natural habitat of the Skyrian horse, an endangered species found only here. 

 

The project with its current outset will also adversely affect the livelihoods of local people. 

Land for grazing, beekeeping and tourism will be eradicated a and traditional ways of life lost, 

which are strongly connected to the Southern part of the island. This project would irrevocably 

destroy the beauty, purity and identity of the island and with it diminish the tourism which is 

so integral to Skyros' economy. The change created by this initiative will lead to a total 

upheaval in the culture and economy of this unique island. 

A landscape barely touched by human hands will be trashed by more than 50 kms of new, large 

roads, plant to produce thousands of tonnes of concrete, explosives, and industrial 

infrastructure to install the biggest wind turbines in Europe. The plan has NO regulation for 

restoring the environment (which is only possible to a small extent) after the end of the wind 

turbines life span. 

This project is anything but "green". I utterly believe in reasonable, honest renewable energy 

initiatives that take into consideration the environment they will be placed in, are in balance 

with nature and consider the "carrying capacity" of a location/island. But this project is a huge 

contradiction with a great cost to the environment and the inhabitants. 

 

The people of Skyros, hand in hand with the Skyros municipality, the region of Central Greece, 

the organisations and associations of the island as well as many national initiatives and NGOs, 

and I strongly oppose this colossal industrial project. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ιωάννης  

20 Φεβ 2022, 14:57 

Κύριοι διαφωνούμε πλήρως με την εγκατάσταση ΑΠΕ στη Σκύρο καθ΄ότι το νησί αποτελεί 

την πρώτη γραμμή άμυνας της Πατρίδας μας με την αεροπορική μονάδα κρπύσης που 

φιλοξενεί.Δεν επιβαρύνεις τα αεροπλάνα που είναι αναγκασμένα για να πετύχουν να πετούν 

χαμηλά με τεράστιες ανεμογεννήτρις .Είναι αντεθνική η εγκατάσταση ,επιβλαβής και 

ανώφελη στη πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε ως Εθνος.Κάψανε και μηδένισαν την 

γεωστρατιγική ικανότητα της Εύβοιας που αποτελεί το προμαχώνα για κάθε εισβολή και την 

προφύλαξη της Πρωτεύουσας .Φτιάξτε φωτοβολταικά για να γίνει η Σκύρος ενεργειακά 

αυτόνομη που είναι επίσης πολύ αναγκαίο,μη εκτροχιάζεται άλλο την θέση της Εύβοιας από 

αρχαιοτάτων χρονων η θέση της συνέβαλε στην άμυνα κατά των εχθρών της Ελλάδας,ο 

σεβασμοός στην ιστορία μας αυτή την περίοδο είναι πολύ αναγκαίος,όλα τα υπόλοιπα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#petersen-anasha
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κωνσταντινιδησ-ιωάννης


δυστυχώς είναι εκ του πονηρού.Πρωχορήστε σε υπέρβαση του εαυτού σας και των πιέσεων 

που δέχεστε ,ε'ιναι ιερή υποχρέωση. 

  

ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΙΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΄΄Ο 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ΄΄  

20 Φεβ 2022, 14:57 

Σύλλογος Κρικελλιωτών Ευρυτάνων ΄΄ Ο Άγιος 

Νικόλαος΄΄ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγ. Κων/νου 39, Αθήνα 10437 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:6945376251 

EMAIL: sigkostas@yahoo.gr 

                

Εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας για την Εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 299.6 MW στην θέση « Νότια 

Σκύρος – Όρος Κόχυλας» του Δήμου Σκύρου και την ηλεκτρική διασύνδεση με το Εθνικό 

Σύστημα Μεταφοράς » της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε». 

  

  

Ανησυχούμε για την τύχη της Σκύρου από την εγκατάσταση των έξι αιολικών σταθμών και 

προσυπογράφουμε τις θέσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και τους πολύ 

σημαντικούς λόγους ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ του έργου αυτού. 

  

  

«Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1.Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου Είδους  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συγγουνησ-κωνσταντινοσ-συλλογοσ-κρικελλιωτων-ευρυτανων-΄΄ο-αγιοσ-νικολαοσ΄΄
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συγγουνησ-κωνσταντινοσ-συλλογοσ-κρικελλιωτων-ευρυτανων-΄΄ο-αγιοσ-νικολαοσ΄΄
mailto:sigkostas@yahoo.gr


Μαυροπετρίτη(Falcoeleonorae).Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία 

του οποίου ηΕλλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% 

του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές 

επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του 

Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την,προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα 

αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcisgaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

  

        

Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2022 

  

   

  

  

Rolf Reusser  

20 Φεβ 2022, 15:00 

Yes to wind power, but with respect for the surroundings and nature! This project does not do 

this at all - it is completely cracy and destroys the most beautiful and so far unspoild part of 

Skyros! 

ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  

20 Φεβ 2022, 15:01 

Ας μην θυσιάσουμε τα βουνά της Σκυρου στο βωμό της " πράσινης ανάπτυξης " . 

Λαμπρου Ευαγγελια  

20 Φεβ 2022, 15:03 

προστασια με οποιον τροπο μπορουμε του περιβαλλοντος και της ομορφιας,,,στηριξη στους 

παραγοντες του νησιου που αντιδρουν!!! 

Μηνιάδη Ιωάννα  

20 Φεβ 2022, 15:04 

Θα ήθελα να εκφράσω την έντονη διαφωνία μου σχετικα με τη χωροθέτηση A/Γ στο νοτιο 

τμημα της νησου Σκύρου. Η περιοχή εχει χαρακτηριστει natura, και αποτελει καταφύγιο 

σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να ανακυκλώνεται 

συνεχώς το εν λόγω ζήτημα χωροθέτησης ανεμογεννητριών απο τη στιγμή που εχει απορριφθεί 

στο παρελθόν και η περιοχη προστατεύεται απο ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το εν λογω εργο δεν 

αποσκοπεί στην ενεργειακή επάρκεια του νησιού αλλα στην αιολική βιομηχανοποίηση του και 

καθε άλλο παρα ανάπτυξη θα φέρει στο νησί. Η τοπική κοινωνία εχει εκφράσει στο παρελθόν 

και εκφραζει ξανά την εντονη διαφωνία της με το εν λογω έργο. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί 

Κατσαρέλιας Ευστάθιος  

20 Φεβ 2022, 15:08 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#rolf-reusser
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρσαμοσ-στρατοσ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαμπρου-ευαγγελια-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μηνιάδη-ιωάννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κατσαρέλιας-ευστάθιος


Είμαι υπέρ της εναλλακτικής πράσινης ενέργειας, αλλά το συγκεκριμένο έργο είναι 

γιγαντιαίων διαστάσεων και ασύμβατο με την κλίμακα της Σκύρου. Μιλάμε για μία 

βιομηχανική εγκατάσταση που θα καταστρέψει το περιβάλλον της Σκύρου (o χώρος που θα 

τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες έχει χαρακτηριστεί natura 2000) και τον τουρισμό. Έχει 

κάποια λογική η πράσινη ενέργεια τη στιγμή όμως που είναι ανακυκλώσιμη, αλλά σίγουρα τα 

φτερά των αναεμογεννητριών δεν είναι ανακυκλώσιμα. Αυτόματα αυτό το γεγονός έρχεται σε 

αντίφαση με αυτό που υποστηρίζει η ίδια η "πράσινη ανάπτυξη". Γι' αυτό και δεν συμφωνώ 

με αυτή την επιχειρηματική επένδυση. 

Γκανέ Ειρήνη  

20 Φεβ 2022, 15:09 

 Δηλώνω την εναντίωση μου. Στηρίζω μαζί με τους Σκυριανούς και Σκυριανές το νησί, κόντρα 

σε καταστροφικές επενδύσεις που διαλύουν χλωρίδα και πανίδα. Όποιος τολμήσει να 

διαπράξει τέτοιο έγκλημα θα μας βρει μπροστά του, με οργή. 

Στούμπου Κατερίνα  

20 Φεβ 2022, 15:10 

Ο χωροταξικός σχεδιασμός για την δημιουργία ενός επενδυτικού έργου εναλλακτικής μορφής 

ενέργειας τέτοιου είδους θα οδηγήσει σε αμφίβολα περιβαλλοντικά αποτελέσματα σε πάτρια 

εδάφη που παραλάβαμε και οφείλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές καλύτερα. 

Θεοφίλου Καλλιόπη  

20 Φεβ 2022, 15:11 

 ΟΧΙ στην εγκατάσταση των τεράστιων αιολικών πάρκων στην όμορφη Σκύρο μας.  

Πανερη Ευφροσύνη  

20 Φεβ 2022, 15:12 

ΟΧΙ στα σχέδια των μεγαλοεπενδυτων. 

Να πάνε στα τόσα ακατοίκητα νησιά στο Αιγαίο. 

Δεν τους παραχωρούμε το ωραίο μας νησί. 

Θα είμαστε όλοι απέναντι τους. 

Ζαφειρίου Δημήτρης  

20 Φεβ 2022, 15:18 

Δεν συμφωνώ με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Σκυρο ! 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  

20 Φεβ 2022, 15:22 

ΟΧΙ! 

Αργιτάκης Γιώργος  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκανέ-ειρήνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#στούμπου-κατερίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θεοφίλου-καλλιόπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πανερη-ευφροσύνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζαφειρίου-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργοπουλου-ζωη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αργιτάκης-γιώργος


20 Φεβ 2022, 15:25 

Μπορεί τελικά να χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο ύπαρξης που να αντιλαμβάνεται τη Γη ως 

έναν χώρο αυθύπαρκτο και όχι φτιαγμένο να καλύπτει αενάως τις ανάγκες του ανθρώπου και 

των οικονομικών του συστημάτων. 

Μιλάμε για μια κατάσταση εντελώς ξεπερασμένη χωρίς κανένα όφελος στο περιβάλον,πέραν 

των άλλων κατασρτοφων που επιφέρει σ'αυτό. 

ΦΕΡΓΑΔΗ-ΒΑΘΑΚΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΑ  

20 Φεβ 2022, 15:28 

Διαφωνώ κάθετα με την εγκατάσταση των έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που επιχειρούν ύπουλα να εγκαταστήσουν στη νότια πλευρά της νήσου 

Σκύρου.Κάτι  τέτοιο θα κατέστρεφε ολοκληρωτικά και ανεπανόρθωτα το φυσικο τοπίο και το 

οικοσύστημα του νησιού, χωρίς να προκύπτει η παραμικρή ωφέλεια για τη Σκύρο,τους 

κατοίκους της  ή το περιβαλλον με την ευρεια εννοια. Η οποία ωφέλεια προκύψει θα είναι 

ξεκάθαρα και αδιαμφισβήτητα για τις εταιρίες και τους παπάδες για μια ακόμη φορά. 

ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

20 Φεβ 2022, 15:34 

Η τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε χώρους φυσικού κάλους και ως επί το πλείστον 

καλλιέργειας και παραγωγής φυσικών και τοπικών αγαθών θα ζημιώσει τόσο με οικονομικό 

όσο και με αισθητικό τρόπο τη μέχρι πρότινος λειτουργία της τοπικής  αλλά και 

περιβαλλοντικής κοινωνίας.Οποτε ΟΧΙ. 

ΧΑΡΙΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

20 Φεβ 2022, 15:44 

Οχι στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και άλλου νησιού. Και όχι μόνο... 

Μηνιάδη Ιωάννα  

20 Φεβ 2022, 15:46 

Ως συχνή επισκέπτρια του νησιου και δυνητικά μόνιμη κάτοικος, θα ήθελα να εκφράσω την 

έντονη διαφωνία σχετικά με τη χωροθέτηση Α/Γ στο νότιο τμήμα της Σκύρου. Το μεγαλύτερο 

μέρος της περιοχής έχει χαρακτηριστεί natura και αποτελεί καταφύγιο σπάνιων ειδών πανίδας 

και χλωρίδας. Εκτός απο το φυσικό περιβάλλον, το εν λόγω έργο θα έχει καταστροφικές 

συνέπειες τοσο στον πρωτογενή τομέα παραγωγής (μελισσοκομία, κτηνοτροφία) οσο και τον 

τουριστικό, που αποτελούν και τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας του νησιού. Επιπλέον, 

το έργο δεν αποσκοπεί στην ενεργειακή επάρκεια του νησιού αλλά στην αιολική 

βιομηχανοποίηση του. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να ανακυκλώνεται συνεχώς το ίδιο θέμα 

περί χωροθέτησης ανεμογεννητριών απο τη στιγμή που η πρόταση εχει απορριφθεί στο 

παρελθόν και η περιοχή προστατεύεται απο ευρωπαϊκη νομοθεσία. Η τοπική κοινωνία εχει 

εκφράσει στο παρελθόν και εκφραζει ξανά την έντονη διαφωνία της σχετικά με το έργο αυτό. 

Δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί. 

Μπαλαφα Αικατερινη  

20 Φεβ 2022, 15:49 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φεργαδη-βαθακου-μαυρικια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φαραντακησ-γιαννησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χαριση-βασιλικη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μηνιάδη-ιωάννα-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλαφα-αικατερινη


οχι  στην καταστροφη του νησιου μας  .  Υπαρχουν μεσα στο ΑΙΓΑΙΟ  χιλιαδες ακατοικητες 

νησιδες οπου μπορουν να τοποθετησουν ανεμογεννητριες . 

Φτούλη Μαρία  

20 Φεβ 2022, 16:00 

Όχι στις ανεμογεννήτριες στο νησί της Σκύρου. 

Κοντομανωλης Δημήτριος  

20 Φεβ 2022, 16:01 

Όχι στις ανεμογεννήτριες. Όχι σε ένα τόσο μεγάλο καταστροφικό έργο. Είμαστε όλοι ενωμένοι 

για το καλό του τόπου μας. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ - Δ.Σ. ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΚΥΡΟΥ  

20 Φεβ 2022, 16:05 

Λέμε  ΝΑΙ  στη αιολική ενέργεια για την επάρκεια του νησιού μας.  

Λέμε ΟΧΙ  στην αιολική βιομηχανοποίηση της Σκύρου , με αποτέλεσμα την διάλυση του 

κοινωνικού ιστού και της οικονομίας της, 

Δεν διαφωνεί κανείς , πως η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί ανάγκη  κι όχι απλά αίτημα , αλλά να 

κατανεμηθεί σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. 

Δεν είναι άσχετο αίτημα να ζητά εγγυήσεις για το μέλλον των ανεμογεννητριών όταν  λήξει ο 

χρόνος λειτουργίας τους, όπως για παράδειγμα η Κάρυστος .  

Θέλουμε να δίνονται κίνητρα και χρηματοδοτήσεις σε Δήμους και κοινότητες για την 

ενεργειακή τους αυτονομία , τόσο κατά τη χειμερινή περίοδο , όσο και για την καλοκαιρινή , 

που θα αναλογούν στις  χωροταξικές διαστάσεις με μακροχρόνια χρήση και αποτέλεσμα. 

Είναι ένας τουριστικός προορισμός που με αργά και ποιοτικά βήματα εξελίσσεται, σε 

σχέση  με άλλα νησιά. Οπότε , μόνον αρνητικά θα λειτουργήσει η υπεράριθμη εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών.   

Η Σκύρος μας , έχει ήδη διαθέσει χώρο για εγκαταστάσεις εθνικής άμυνας. 

Τα σχόλια του Δ.Σ. Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Λυκείου , παραθέτονται όπως ήδη 

αντίστοιχα έχουν προαναφέρει γενικούς σχολιασμούς από  κάθε γονέα , μαθητή, δάσκαλο, 

σπουδαστη, επαγγελματία , υπάλληλο δημοσίου και ιδιωτικού τομέα , νοικοκυρά , 

συνταξιούχο , επισκέπτη και κάθε Σκυριανό που ζει έξω από τα σύνορα της Σκύρου . 

Σας ευχαριστούμε . 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ  

20 Φεβ 2022, 16:05 

Αίσχος! Κανένας σεβασμός ουτε στο περιβάλλον αλλά ουτε και στους κατοίκους του νησιού!  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτούλη-μαρία-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοντομανωλης-δημήτριος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολαου-αμαλια-δ-σ-γονεων-και-κηδεμονων-των-μαθητων-λυκειου-σκυρου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολαου-αμαλια-δ-σ-γονεων-και-κηδεμονων-των-μαθητων-λυκειου-σκυρου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθιου-σταματινα-2


Σουλιώτη Σοφία  

20 Φεβ 2022, 16:06 

Όχι στις ανεμογεννήτριες. 

Skoumbourdis ARTEMIS SKOUMBOURDIS Skoumbourdis  

20 Φεβ 2022, 16:06 

Διαφωνω με την παρανοικη  εγκατασταση που θα ανατρεψει  την ομορφη εικονα του 

παραδοσιακου νησιου.. 

Σταυρίδη Ηώ  

20 Φεβ 2022, 16:21 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή 

μικρόσωμων αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 

στον κόσμο,  

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σουλιώτη-σοφία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#skoumbourdis-artemis-skoumbourdis-skoumbourdis
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σταυρίδη-ηώ
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  

20 Φεβ 2022, 16:21 

Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να γίνει αυτό το μεγάλο έργο σε αυτό το πανέμορφο 

νησί,καταστρέφοντας τις ζωές των ανθρώπων,τη χλωρίδα και την πανίδα του.Μαζι με αυτό 

χάνονται η ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά που τόσο κόπο κάνουν οι κάτοικοι με την 

αγάπη τους να τα κρατήσουν ζωντανά.ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ,ΑΠΑΙΣΙΟ!! 

ΖΑΡΙΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

20 Φεβ 2022, 16:21 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ. 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ . 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΙΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ.  

ΒΡΑΝΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  

20 Φεβ 2022, 16:22 

Στο όνομα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής γίνονται πανελλήνια φαραωνικά έργα 

ΑΠΕ, τα οποία πλήττουν θανάσιμα την πανίδα και χλωρίδα του τόπου, άρα την 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοκκινου-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζαριφη-γεωργια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βρανασ-θεοδοσιοσ


βιοποικιλότητα. Όμως, έχει αποδειχτεί από άπειρες επιστημονικές μελέτες ότι η καταστροφή 

της βιοποικιλότητας επιδεινώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και κάνει την κλιματική 

αλλαγή ακόμα πιο έντονη και καταστροφική. Άλλωστε, όπως θα γνωρίζετε, το ευρωπαϊκό 

πλάνο για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Ελλάδα έχει ήδη εκπληρωθεί. Το παραπάνω 

δεν εξυπηρετεί το στόχο της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής αλλά το στόχο της 

κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων. 

Αρβανιτης Βασιλειος  

20 Φεβ 2022, 16:28 

Το μικρο και ιστορικο μας νησι ηδη εχει εντονα δεχθει μεγαλο Εθνικο βαρος με την κατασκευη 

μεγαλου στρατιωτικου αεροδρομιου και Νασταθμου. Η τεραστια αυτη επενδυση θα 

καταστρεψει τελειως χλωριδα,πανιδα και Τουρισμο! Γι αυτο λεμε ενα τεραστιο ΟΧΙ!!! 

Satta Jean marc  

20 Φεβ 2022, 16:44 

Dear Sir 

Skyros has a part of the island in Natura2000 

Europe financed 25000000€ for Natura 2000 in greece  

Skyros is financed by this budget. The choice of.the island was to manage nature and tourism 

and respect people & animals  (the last 300 skyrian horse ) 

This project is  nonsense in skyros please protect the island and don t kill this marvelous island  

Jean marc satta 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ SKYROS PROJECT - SKYROS 

PROJECT  

20 Φεβ 2022, 16:46 

Το "Skyros Project" ως οργανισμός προστασίας του περιβάλλοντος δεν συμφωνεί με 

“επενδύσεις” που στο όνομα της προστασίας του, το καταστρέφουν ανεπανόρθωτα! 

Από το 2005 οι κάτοικοι της Σκύρου αγωνίζονται για την αποτροπή της μεγαλύτερης 

βιομηχανικής εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Ελλάδα ισχύος 299.6 MW (περ. το 8% 

της Εθνικής ισχύος από ΑΠΕ) και ύψους 180 μέτρων η κάθε μία, εντός περιοχής Natura που 

φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό γερακιών στον κόσμο (falco eleonorae) καθώς και τα 

ελεύθερα Σκυριανά άλογάκια. 

Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί: 

Τόπος Κοινοτικής Σημασίας του ευρωπαϊκού δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 

2000 (GR2420006) (Οδηγία 92/43/ΕEC) (κατά το μεγαλύτερο τμήμα του) 

Ζώνη Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ, Οδηγία 79/409ΕΕC) (κατά το 

μεγαλύτερο τμήμα του) 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αρβανιτης-βασιλειος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#satta-jean-marc
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#οργανισμοσ-προστασιασ-περιβαλλοντοσ-skyros-project-skyros-project
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#οργανισμοσ-προστασιασ-περιβαλλοντοσ-skyros-project-skyros-project


Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (ΣΠΠ) (GR115) (εξ ολοκλήρου) 

Παρά τη σαφή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θέλει όλες αυτές τις επενδύσεις είτε 

σε φωτοβολταϊκά είτε σε ανεμογεννήτριες να γίνονται από δω και πέρα μόνο στη θάλασσα 

ώστε να αφαιρούνται εύκολα, αναγνωρίζοντας παράλληλα την εναντίωση των κοινωνιών στην 

καταστροφή της Φύσης! 

Ως πολίτες θέλουμε να συμμετέχουμε στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, μέσα από 

νομοσχέδια που θα δίνουν κίνητρα σε όλα τα νοικοκυριά να τοποθετούν οικιακά συστήματα 

παραγωγής ενέργειας πού να τη διοχετεύουν στο δίκτυο και να συμβάλλουν με ένα τεράστιο 

ποσοστό στην Εθνική παραγωγή καθαρής ενέργειας. 

Και τα οποία εύκολα θα απομακρυνθούν με την εξέλιξη των μελλοντικών συστημάτων. Ενώ 

οι γιγαντιαίες εγκαταστάσεις θα μείνουν για να θυμίζουν την αλαζονεία μας. 

Η Φύση πώς θα αποκατασταθεί; 

Οι κορυφές δεν ξαναφυτρώνουν, τα αρπακτικά και τα μεταναστευτικά είδη πουλιών θα 

εξαφανιστούν. 

Ζητάμε να δίνονται κίνητρα και χρηματοδοτήσεις σε Δήμους και κοινότητες για την 

ενεργειακή τους αυτονομία με μικρές παρεμβάσεις που θα αναλογούν στην κλίμακα του κάθε 

τόπου. 

Αν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις ήταν ελκυστικές και φιλικές προς το περιβάλλον όλοι θα 

ζητούσαν να τις έχουν χωρίς ανταλλάγματα. 

Τα ανταποδοτικά οφέλη που δίνονται για την αποδοχή τους είναι στη λογική της εξαγοράς και 

προσδιορισμού τιμής πώλησης της περιβαλλοντικής συνείδησης. 

Η αλλοίωση του περιβάλλοντος, των κορυφών και του ορίζοντα που εφαρμόζεται για πρώτη 

φορά από την δημιουργία του πλανήτη, τίθεται ως λογική επιλογή μόνο και μόνο επειδή 

υπάρχει τεχνολογία. 

Η επένδυση αυτή αποτελεί άμεση υπονόμευση του βιώσιμου τουρισμού και θα καταδικάσει 

τη Σκύρο να χαρακτηρίζεται μόνο σαν βιομηχανική και στρατιωτική ζώνη. 

Το νησί της Σκύρου όπως και όλα τα νησιά, από τις πλέον επιθυμητές περιοχές του πλανήτη 

θα έπρεπε να προστατεύονται απο κάθε τι που αλλοιώνει το χαρακτήρα τους. 

Ο παραδοσιακός χαρακτήρας του νησιού και η δήθεν προστασία του πάει στα σκουπίδια. 

Επιβάλλονται πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για αποκλίσεις εκατοστών στα παράθυρα μιας 

οικοδομής και για τη μετακίνηση μιας πέτρας από τον αιγιαλό αλλά επιτρέπεται να κόβονται 

οι κορυφές των βουνών και να διανοίγονται δρόμοι δεκάδων χιλιομέτρων στην παρθένα φύση 

χωρίς ντροπή! 

Όμως η κακοποίηση της Φύσης επιτρέπεται όταν είναι στρατηγική! 

Και ο στρατηγικός σχεδιασμός γίνεται στρατηγικός αφανισμός. 



ΟΧΙ βιομηχανία ανεμογεννητριών στη Σκύρο, ΝΑΙ στη συμμετοχή όλων μας στην παραγωγή 

καθαρής ενέργειας. 

  

Velaora Vicky  

20 Φεβ 2022, 16:50 

Αγαπητοί κύριοι/Ες, 

Διαφωνώ με την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 299.6 MW στην Νότια Σκύρο 

και ηλεκτρική διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφορας. Είναι αδιανόητο να 

καταστρέφετε την ελληνική φύση, την ανεκτίμητη πατρίδα μας για εγκατάσταση 

ξεπερασμένων μέσων ενέργειας όπως οι συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες και το έργο μαλιστα 

να έχει προτεραιότητα στρατιωτική!  Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι ο ελληνικός λαός 

δεν συμφωνεί με τούτη σας την ενέργεια. Είμαι σίγουρη πως υπάρχουν πολύ καλύτερες 

εναλλακτικές. Ευχαριστώ! 

Με εκτίμηση, 

Βίκυ Βελαωρα 

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

20 Φεβ 2022, 16:51 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά 

την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#velaora-vicky
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσουκαλα-χρυσανθη


κόσμο, 

αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης 

να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Χαρίσης Ευστάθιος  

20 Φεβ 2022, 16:53 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

  

Zoncheddu Angele  

20 Φεβ 2022, 16:56 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χαρίσης-ευστάθιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#zoncheddu-angele


It isn't good for the nature of the island  

Αραμπατζή Ευγενία  

20 Φεβ 2022, 17:00 

Ευλογημένος και προικισμένος τόπος απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και με πλούσια 

πολιτιστική κληρονομιά. 

Επιβάλλεται να τον σεβαστούμε και να τον προστατεύσουμε. 

Αντιτίθεμαι στην εγκατάσταση.   

Ευλογημένος και προικισμένος τόπος απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και με πλούσια 

πολιτιστική κληρονομιά. 

Επιβάλλεται να τον σεβαστούμε και να τον προστατεύσουμε. 

Αντιτίθεμαι στην εγκατάσταση.   

Πολυζωη Φωτεινη  

20 Φεβ 2022, 17:10 

Η εγκατάσταση ενός τέτοιου αιολικού πάρκου, μόνο θετικά αποτελέσματα δεν θα έχει, όχι 

μόνο για το νησί της Σκυρου, αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα.  

Το φετινό καλοκαίρι δεν παρήγαγε σε κανένα αιολικό πάρκο την ανάλογη ενέργεια, καθώς δεν 

υπήρχαν μελτέμια. Αποτέλεσμα: εισαγωγή ρεύματος από τους παραγωγούς ρεύματος μέσω 

ΑΠΕ. 

ολη η Ευρώπη αλλάζει τις ανεμογεννήτριες και τις τοποθετεί στη θάλασσα. (Μάλιστα έχει 

εκδοθεί και σχετική οδηγία). Ο λόγος; Η περιβαλλοντική μόλυνση.  

παρακαλω να εξηγήσει κάποιος το κόστος εγκατάστασης ποιο θα είναι: οι πρώτες ύλες 

κινούνται αυξητικά. Άρα πως θα είναι στρατηγική επένδυση, την ώρα που το κόστος της δεν 

το γνωρίζει κανεις; Κι όπως εξήγησα και πιο πάνω, δεν γνωρίζει κανεις και τα έσοδα - κέρδη, 

από τη στιγμή που συντελείται μια κλιματικη αλλαγή και η πρόβλεψη για την ισχύ καθώς και 

τη συχνότητα των ανέμων είναι άγνωστη.  

Θεωρω ότι η συγκεκριμένη επένδυση, ούτε στοιχειοθετείται σε οικονομοτεχνικό επίπεδο, ούτε 

σε περιβαντολλογικό επίπεδο. Δε θα χρειαζόταν καν να μπει διαδικασία διαβούλευσης για κάτι 

τόσο αυτονόητο. 

Zoncheddu Saverio  

20 Φεβ 2022, 17:12 

They change the beauty of the island and disturb nature I love skyros the way it is!!!!!!  

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  

20 Φεβ 2022, 17:31 

Η μαζική εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο νησί δεν συνδέεται με τις τοπικές ανάγκες 

του νήσιου.  

Η περιοχή αποτελεί ένα σπάνιο σε ομορφιά και βιοποικιλότητα κομμάτι της ελληνικής φύσης 

(προστατευομενη περιοχη natura2000)  και παρεμβάσεις τέτοιας κλίμακας θα αλλοιωσουν το 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αραμπατζή-ευγενία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πολυζωη-φωτεινη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#zoncheddu-saverio
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανουσακησ-μαριοσ


τοπίο και θα βλαψουν τα σπανια ειδη της πανιδας.  Η δημιουργία ενός 

τέτοιου τερατουργήματος, θα προκαλέσει αισθητική αλλοίωση όχι μονο του όρους Κόχυλα 

αλλά και του ίδιου του νησιού συνολικά. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Δημητριαδης Ορέστης Αντώνιος  

20 Φεβ 2022, 17:34 

Η τοποθέτηση ανεμογεννητριών όσο καλή και αν ακούγεται για την εφαρμογή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας προκαλεί ταυτόχρονα ανεπανόρθωτη ζημιά στην πανίδα της εκάστοτε 

περιοχής. 

  

Κοντομανωλης Κωνσταντίνος  

20 Φεβ 2022, 17:35 

Διαφωνώ κάθετα με το 'τερας' έργο, να πάνε αλλού να τα φτιάξουν ας πούμε στη θάλασσα 

όπου υπάρχουν τόσα και τόσα αιολικά πάρκα ανά το κόσμο. Θα μας βρείτε απέναντι σας. 

Πολυζώης Κωνσταντινος  

20 Φεβ 2022, 17:35 

Ως επιχειρηματίας και κατασκευαστής δημοσίων έργων, ξέρω ότι κάθε επένδυση βασίζεται σε 

ένα επιχειρηματικό σχέδιο, που στόχο έχει να περιγράψει το όφελος της.  

Ζουμε σε μια περίοδο, που ο πληθωρισμός καλπάζει και οι πρώτες ύλες ανεβαίνουν σε κόστος 

ανεξέλεγκτα, καθώς βρίσκονται σε μεγάλη έλλειψη.  

Ερωτηση λοιπόν είναι, ποιος γνωρίζει το πραγματικό κόστος της επένδυσης;  

Ζούμε σε μια περίοδο κλιματικής αλλαγής, επόμενως είναι εντελώς άγνωστος ο παράγοντας 

της φύσης, δλδ της ποσότητας του αέρα. 

Ερωτηση: ποιος γνωρίζει το ποσό θα φυσήξει για να παράγεται σε πραγματικό χρόνο, καθώς 

οι ανεμογεννήτριες δεν αποθηκεύουν, ηλεκτρική ενέργεια; 

Ως κατασκευαστής κοιτούσα πάντα και τη γεωλογική μελέτη για να δω πως θα φτιαχτεί ένας 

δρόμος ή οποιοδήποτε άλλο δομικό στοιχείο. Η τοποθεσία εγκατάστασης ανεμογεννητριών 

είναι βραχώδης. Επομένως για την εγκατάσταση αυτού του όγκου αιολικού πάρκου, με τα 

τόσο αμφίβολα αποτελέσματα, θα πρέπει να καταστραφεί στην κυριολεξία ένα βουνό, αφού 

θα πρέπει να γίνουν τρομερές εκτινάξεις. 

Δεν επεκτείνομαι σε επιχειρηματολογία περισσότερο για τις περιβαντολλογικες επιπτώσεις, 

καθώς το έχουν κάνει οι περισσότεροι και θεωρώ ότι είναι αυτονόητο, αφού η περιοχή έχει 

χαρακτηριστεί natura. Όπως επίσης, δεν επεκτείνομαι σε άλλα, εξίσου σημαντικά ουσιώδη, 

επιχειρήματα σχετικά με τις ανεμογεννήτριες. Προηγμένες χώρες της Ευρώπης, ήδη 

προβληματίζονται σοβαρά και σχετικές οδηγίες έχουν δωθεί για την εγκατάσταση τους 

αποκλειστικά και μόνο στη θάλασσα.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δημητριαδης-ορέστης-αντώνιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοντομανωλης-κωνσταντίνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πολυζώης-κωνσταντινος


Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι κακώς αναφέρεται ως στρατηγική επένδυση, αφού δεν έχει 

καταφέρει κανένας να αιτιολογήσει την ουσία, τον σκοπό και τα οφέλη αυτής.  

 

  

  

Chisholm Ewen  

20 Φεβ 2022, 17:38 

This project threatens the livelihood of the local community and wildlife. The ecological 

destruction that goes with the project completely contradicts the point of introducing a green 

energy plan. 

ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20 Φεβ 2022, 17:41 

Έχω επισκευθεί τη Σκύρο παλαιότερα... Έχω περιηγηθεί στο όρος Κόχυλα... Τι 

μοναδική περιοχή! Ανέγκιχτη άγρια περιοχή!.. Μακριά οι παρεμβάσεις απο αυτή την περιοχή! 

Είναι κρίμα 

να καταστραφει απο οποαδήποτε παρέμβαση.! 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά 

την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#chisholm-ewen
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραισκοσ-γεωργιοσ


κόσμο,  

αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης 

να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

ΖΑΡΙΦΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  

20 Φεβ 2022, 17:41 

Δεν ειμαι αντίθετος με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες που σεβονται το φυσικο περιβάλλον 

και εξυπηρετούν τις αναγκες του τόπου. Η  συγκεκριμένη τοποθέτηση ΑΠΕ στη Σκύρο θα έχει 

ολεθριες  συνέπειες για το Φυσικό Περιβάλλον και την Τοπική Οικονομία. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

20 Φεβ 2022, 17:48 

1. Όταν τεχνοοικονομικά έχει αποδειχθεί εδώ και καιρό ότι η απόδοση των αιολικών πάρκων 

σε σχέση με το κόστος κατασκευής και διασύνδεσης υπολείπεται και γι’ αυτόν τον λόγο 

εγκαταλείπεται σαν επιλογή από τους επενδυτές διεθνώς, δεδομένης και της πρόσφατης 

τεράστιας αύξησης των βασικών υλικών κατασκευής των ανεμογεννητριών (σίδερο και 

μπετόν), δημιουργείται μεγάλος προβληματισμός σχετικά με την αξιοπιστία του 

επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) που έχει κατατεθεί από το φορέα ανάπτυξης του 

συγκεκριμένου έργου για τον χαρακτηρισμό του σαν στρατηγικού ενδιαφέροντος για την 

εθνική οικονομία! Άρα, η προώθηση του χαρακτηρισμού του συγκεκριμένου επιχειρηματικού 

σχεδίου ως στρατηγικής σημασίας για τη διευκόλυνση της εγκριτικής διαδικασίας (fast track), 

καταλήγει να εξυπηρετεί την κερδοσκοπία του κύκλου των εμπλεκομένων στην κατασκευή 

και την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, χωρίς να εξασφαλίζει το επικαλούμενο θετικό 

αποτέλεσμα. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζαριφησ-σταματησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυριοπουλου-μαρια


2. Η κλιματική κρίση δεν αντιμετωπίζεται χωρίς την προστασία του περιβάλλοντος σε όλες 

του τις παραμέτρους: βιοποικιλότητα, τοπίο, μικροκλίμα. Παράλληλα, οι διεθνείς συνθήκες 

και οι νόμοι-, ευρωπαϊκοί και εθνικοί- που προβλέπουν την προσαρμογή των μεγάλων 

καταναλωτών ενέργειας όπως είναι οι βιομηχανίες αλλά και των μικρότερων όπως είναι τα 

κτήρια, τα μέσα μεταφοράς κ.λ.π., παίρνουν συνεχώς παρατάσεις και καταστρατηγούνται με 

την ανοχή των κυβερνήσεων. 

Συμπερασματικά λοιπόν προκύπτει ότι δυστυχώς και το συγκεκριμένο έργο, με το μανδύα της 

προσφοράς στην κλιματική αλλαγή και την εθνική οικονομία, συμβάλει τελικά στην 

οικολογική καταστροφή που βιώνουμε και κληρονομούμε στις επόμενες γενιές!   

  

Αυγουστής Ανδρέας  

20 Φεβ 2022, 17:51 

Οι μεγαλύτερες καταστροφές γίνονται στο όνομα της σωτηρίας. Η δημιουργία τεράστιων 

αιολικών πάρκων για την σωτηρία του περιβάλλοντος είναι σαν τους πολέμους τις Αμερικής 

κατά της τρομοκρατίας. Ακόμη και πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να 

έφτιαχναν στο νησί λιγότερο βλαπτικό προς το περιβάλλον θα ήταν. Αλλά αυτοί είμαστε, όταν 

οι Ευρωπαίοι κουνάνε τα εκατομμύρια η αγέρωχη και τίμια Ελλάδα, μετατρέπεται σε σκυλάκι 

που μαθαίνει νέα κόλπα. Έχουμε πουλήσει την χώρα, όπως πουλήσαμε και το μέλλον της και 

όπως σιγά σιγά πουλάμε και το παρελθόν μας. Ελπίζω τουλάχιστον να μη γίνει το ίδιο και στην 

Σκύρο, στο νησί που μεγάλωσα και έζησα... Ας σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται κι ας έχουμε 

τις συνέπειες του νόμου... Δεν θα είμαστε συνένοχοι στον φόνο! 

Ευγενικου Δημητρα Ευγενικου  

20 Φεβ 2022, 17:56 

Τεράστιο έργο για ένα τόσο μικρό νησί όπως η Σκύρος. 

Τσάκωνα Αγγελική  

20 Φεβ 2022, 18:07 

Είμαι εναντίον της εγκατάστασης αναμογεννητριών στη Σκύρο, σε ένα μικρό μέρος, που το 

βουνό της πρέπει να προστατευθεί λόγω της βιοποικιλότητάς του. Η Σκύρος προσπαθεί εδώ 

και δεκαετίες, κόντρα στις τουριστικές πρακτικές, να προστατεύσει το φυσικό της περιβαλλόν 

και να το διατηρήσει όσο γίνεται πιο αλώβητο. Ένας επιπλέον λόγος της αντίθεσής μου είναι 

και ο τρόπος που πρασπαθεί να περάσει αυτή η απόφαση, χωρίς την ενημέρωση των κατοίκων 

του νησιού, "κάτω από το τραπέζι". Ας κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να σώσουμε το φυσικό 

περιβάλλον της Σκύρου. 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

20 Φεβ 2022, 18:09 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αυγουστής-ανδρέας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευγενικου-δημητρα-ευγενικου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσάκωνα-αγγελική
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανουσακησ-γιαννησ


Οι Α/Γ πρόκειται να εγκατασταθουν σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000. Εργο 

δυσαναλογα μεγαλο για το μεγεθος του νησιού. Οι συνεπειες θα ειναι καταστροφικες για το 

φυσικο περιβάλλον και την οικονομία. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ 

ΖΑΡΙΦΗ ΜΑΡΙΑ  

20 Φεβ 2022, 18:16 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α/Γ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ. ΟΧΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ 

ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ. 

Αδαμίδης Μιχάλης  

20 Φεβ 2022, 18:36 

Καταστροφή για τη πανίδα και την χλωρίδα της περιοχής  

τα βουνα δεν έχουν αφεντικά  

Η καταστροφή θα ειναι ανεπανορθοτη όταν θα είναι άχρηστα εκεί να δω ποιος θα πάρει θέση 

όταν θα πρέπει να ξηλωθούν και να αναλάβουν την ανακύκλωση και το κόστος όταν ήδη σε 

άλλες χώρες αναζητούν λύσεις  

Μαρουδής Γιώργος  

20 Φεβ 2022, 18:40 

Απαράδεκτο να γίνει αυτή η εγκατάσταση σε σημείο με τόσο ευαίσθητη χλωρίδα και πανίδα. 

Κανένας σεβασμός για την τοπική κοινωνία και τους κτηνοτρόφους της περιοχής. 

Μαρουδής Γιώργος  

20 Φεβ 2022, 18:41 

Απαράδεκτο να γίνει αυτή η εγκατάσταση σε σημείο με τόσο ευαίσθητη χλωρίδα και πανίδα. 

Κανένας σεβασμός για την τοπική κοινωνία και τους κτηνοτρόφους της περιοχής. 

ΧΑΣΑΠΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ  

20 Φεβ 2022, 18:48 

Απαράδεκτη πρόταση τοποθέτησης αιολικού σταθμού βιομηχανικού μεγέθους σε τόσο 

πλούσια και ευαίσθητη οικολογικά περιοχή! Δηλώνω την έντονη αντίθεσή μου στο 

καταστρεπτικό, για το περιβάλλον και την τοπική οικονομία, έργο. 

Μπότης Δημήτριος  

20 Φεβ 2022, 18:53 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζαριφη-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αδαμίδης-μιχάλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρουδής-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρουδής-γιώργος-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χασαπη-διονυσια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπότης-δημήτριος


Συντασομαι απολυτα με τις θεσεις του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου εναντια στο 

εν λογω εργο: 

 

• Όχι στην εγκατάσταση της γιγαντιαίας βιομηχανίας Αιολικής Ενέργειας στο νησί. 

 

• Όχι στην καταστροφή του Βουνού με τις τεράστιας κλίμακας αποχωματώσεις με τη διάνοιξη 

δρόμων –λεωφόρων πάνω από 20 χιλιομέτρων και την ισοπέδωση του ανάγλυφου με 

καταστροφικούς  εκβραχισμούς για τη δημιουργία γηπέδων πάνω από 4 στρεμμάτων για κάθε 

ανεμογεννήτρια 

 

• Όχι στην ηχητική και οπτική όχληση που θα δημιουργήσουν αυτές οι εγκαταστάσεις, αφού 

θα φαίνονται από παντού, ακόμη και από την κεντρική πλατεία. 

 

• Όχι στη μετατροπή της Σκύρου σε βιομηχανική περιοχή και στον αφανισμό των μοναδικής 

σημασίας  αλόγων που ζουν στο Βουνό και των σπάνιων ενδημικών πουλιών, όπως ο 

μαυροπετρίτης κ.ά. 

• Όχι στην καταστροφή των δυο σπουδαίων ειδών πρωτογενούς παραγωγής του νησιού της 

κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας, που δραστηριοποιούνται κύρια στο Βουνό 

 

• Όχι στην εξαφάνιση του ήπιας μορφής τουρισμού, που αποτελεί μια από τις κύριες 

πηγές  πορισμού των κατοίκων 

 

• Όχι στην εκδίωξη των Σκυριανών από την πατρογονική εστία τους  και στην μετατροπή τους 

σε πρόσφυγες στην ίδια την πατρίδα τους 

 

• Όχι στην ερήμωση ή στον  μαρασμό της Σκύρου,  όχι στο σβήσιμο της χιλιάδων χρόνων 

ιστορίας και του τόσο σπουδαίου ιδιότυπου πολιτισμού της 

 

• ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. 

  

Drossos Alexis Théodore  

20 Φεβ 2022, 18:58 

NON à ce projet industriel démesuré et criminel dans une zone protégée Natura 2000! 

NON à la destruction de la biodiversité unique du Mont Kokilas! 

Soutien inconditionnel à la population de Skyros! 

  

ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20 Φεβ 2022, 19:00 

απαραδεκτοι  

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#drossos-alexis-théodore
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλησ-γεωργιοσ


Μαρουδής Νικόλαος  

20 Φεβ 2022, 19:00 

  

 Τραγικό έργο με καταστροφικές επιπτώσεις στην βλάστηση και στην χλωρίδα ενός σημείου 

NATURA2000. Είναι ντροπή να προχωρησει στην καταστροφή αυτήν με την κατασκευή 

δρόμων και ανεμογεννητριων. 

Ruel Drossos Anne  

20 Φεβ 2022, 19:01 

NON à ce projet industriel démesuré et criminel dans une zone protégée Natura 2000! 

NON à la destruction de la biodiversité unique du Mont Kokilas! 

Soutien inconditionnel à la population de Skyros! 

ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20 Φεβ 2022, 19:03 

Τεραστικ έργο χωρίς μελέτη για το οικοσύστημα της περιοχής. Απαράδεκτο κάτι τέτοιο θα 

καταστρέψει την πανίδα του νησιού ιδιαίτερα σε ένα νησί που βρίσκεται σε άνοδο τόσο για τα 

τοπία του όσο και για τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που θα επηρεαστούν άμεσα. 

Kobro Nana  

20 Φεβ 2022, 19:10 

Skyros island needs no interventions in the nature of this extreme and this project is the opposite 

of a mild intervention in the nature as it said in the description . Doesn't seem to be very "green 

energy", rathen a catastrophic plan. 

Everybody should question this and the least people can do is to protest. 

All of them, non some of them  

Φτουλη Ευαγγελια  

20 Φεβ 2022, 19:17 

Όχι στην καταστροφή του νησιού από την εγκατάσταση 6 αιολικών πάρκων! 

Κεραμιδάς Σταύρος  

20 Φεβ 2022, 19:18 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρουδής-νικόλαος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ruel-drossos-anne
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ματσαγκοσ-ιωαννησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#kobro-nana
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτουλη-ευαγγελια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κεραμιδάς-σταύρος


ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί 

τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου.  

ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  

20 Φεβ 2022, 19:21 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!! 

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΔΕΝ ΣΗΚΏΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΈΤΟΙΟ  

ΑΠΌΛΥΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΌ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ 

Alexis Théodore Drossos  

20 Φεβ 2022, 19:22 

NON à ce projet industriel démesuré et criminel dans une zone protégée Natura 2000! 

NON à la destruction de la biodiversité unique du Mont Kokilas! 

Soutien inconditionnel à la population de Skyros! 

Anne RUEL DROSSOS  

20 Φεβ 2022, 19:24 

NON à ce projet industriel démesuré et criminel dans une zone protégée Natura 2000! 

NON à la destruction de la biodiversité unique du Mont Kokilas! 

Soutien inconditionnel à la population de Skyros! 

Κοκολάκη Ζαμπία  

20 Φεβ 2022, 19:28 

Απαράδεκτο!!! Το περιβάλλον ανήκει σε όλους εμάς... ΟΧΙ στην καταστροφή του!!!!!!!!!  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  

20 Φεβ 2022, 19:34 

Είμαστε αντίθετοι σε οτιδήποτε είναι εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. 

pedroli marco  

20 Φεβ 2022, 19:38 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ναυπακτιτη-μαργαριτα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#alexis-théodore-drossos
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#anne-ruel-drossos
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοκολάκη-ζαμπία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παρασκευα-μαριαννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#pedroli-marco


Skyros windmill park project: no future for Skyros if this project will be carried out. What's 

even worse is the position of the national Greek government which doesn't care about the 

country main interest, that is tourism.   

Καρρα Μαρία  

20 Φεβ 2022, 19:39 

Θεωρώ την εγκατάσταση ανεμογεννητριων έργο που υπονομεύει την ανάπτυξη του νησιού 

καθώς εχει πλέον αποδειχθεί ότι μόνο πράσινη ανάπτυξη δεν προσφέρουν. Αντιθέτως, 

αλλοιώνεται το φυσικό τοπίο, προκαλώντας μεγάλη καταστροφή στο οικοσύστημα  και επειδή 

έχουν ημερομηνία λήξης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το μετά και φυσικά τα υλικά τους 

είναι μη ανακυκλώσιμα. Επομένως το υποτιθέμενο όφελος είναι εξαιρετικά μικρό μπροστά 

στη τεράστια ζημία που φέρουν στον τόπο. Όχι λοιπόν στην εγκατάσταση τους.  

Τσακαμή Γεωργία  

20 Φεβ 2022, 19:39 

Διαφωνώ με την εγκατασταση ανεμογεννητριών σε περιοχή που ζει το Σκυριανο αλογάκι. 

Κούνα Θεώνη  

20 Φεβ 2022, 19:40 

Όχι στις ανεμογεννήτριες στο νησί της Σκύρου. 

Foglia Monica  

20 Φεβ 2022, 19:43 

That is not a sustainable project. The negatives consequences of that project on the nature and 

phytofauna are obvious. That land is protected and they must respect that. Also for the tourism 

will be fatal. 

We have to combat this project with all our resources. Otherwise a precious heritage will 

disappear! 

Μπαλωτης Σταματης  

20 Φεβ 2022, 19:44 

Οι παλιότεροι από εμάς μας παραδώσανε το  βουνο οπως το βρηκανε.Εμεις πώς θα το 

παραδώσουμε στα παιδιά μας, με ανεμιστήρες και Φουρφουρια;  

Foa Besana Irina  

20 Φεβ 2022, 19:45 

Windmill park project Skyoros: I would never invest my money in a country that destroys 

natural beauty for sheer interest. Windmills produce clean energy but with an irreversible 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καρρα-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσακαμή-γεωργία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κούνα-θεώνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#foglia-monica
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλωτης-σταματης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#foa-besana-irina


impact on the land and if this affects 50% of the island it has no sense and it's criminal. Greece 

is big, choose another place where it would cause less damage. 

Βενετάντες Παναγιώτης  

20 Φεβ 2022, 19:47 

Όχι στις ανεμογεννήτριες! 

Μηνιάδης Παναγιώτης  

20 Φεβ 2022, 19:48 

Τελικα θα ειναι αργα οταν διαπιστωσουν(σουμε)οτι αυτη η τεχνολογια ειναι καταστροφικη 

για το περιβαλλον και ιδιαιτερα για νησια οπως η σκυρος.δεν ειναι τιποτα αλλο απο να 

κερδισουν καποιοι χρημα με τις ευλογιες κυβερνησεων και γιατι οχι και ορισμενων 

εκκλησιαστικων κυκλων που διαθετουν την γη που απεκτησαν; απο ποιον αραγε; Αυτη η 

εταιρεια και αλλες του ειδους  κινουνται με ιδια κεφαλαια ή επιδοτουνται κι ολας με χρηματα 

του κρατικου κορβανα δηλαδη του ελλην.λαου; Πάντως μεχρι σημερα δεν ειδαμε τιποτα σαν 

λαος απο την λεγομενη πρασινη αναπτυξη.ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ Α/Γ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ. 

Μαυρικος Γεωργιος  

20 Φεβ 2022, 19:48 

Πώς συνδυάζεται η καταστροφή της φύσης ,της ομορφιάς,του περιβάλλοντος,της χλωρίδας 

,της πανίδας,των περιοχών ΝΑTURA με την δήθεν "πράσινη ανάπτυξη σας? 

Απαράδεκτο το έργο που έχετε βάλει στο μυαλό σας όχι μόνο για τη Σκύρο αλλά ,και για 

ολόκληρη την Ελλάδα. 

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ  

20 Φεβ 2022, 20:05 

Διαφωνώ με το έργο,για όλους τους λόγους που διαπραγματεύεται το άρθρο που επισυνάπτω 

και ελπίζω να διαβάσουν όλοι όσοι παίρνουν μέρος στη διαβούλευση: 

https://energypress.gr/news/kritiki-stis-efarmoges-ton-ape-i-periptosi-ton-egkatastaseon-

anemogennitrion 

Sorreca Riccardo  

20 Φεβ 2022, 20:05 

This is an awful and terrible project for Skyros and the nature of the island including the people 

who live there. I join the protest against this plan with the hopes that people can express their 

opinions and will in terms of preserving life on our planet. 

Ξανθουλης Γιαννης  

20 Φεβ 2022, 20:06 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βενετάντες-παναγιώτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μηνιάδης-παναγιώτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικος-γεωργιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργακακου-ευστρατια
https://energypress.gr/news/kritiki-stis-efarmoges-ton-ape-i-periptosi-ton-egkatastaseon-anemogennitrion
https://energypress.gr/news/kritiki-stis-efarmoges-ton-ape-i-periptosi-ton-egkatastaseon-anemogennitrion
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sorreca-riccardo-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλης-γιαννης


Είμαι κατά μιας τέτοιας ενέργειας η οποία έχει μόνο σκοπό την κερδοφορία των πολυεθνικών 

εις βάρος της φύσης και των κατοικων 

Καρυστινού Παναγιώτα  

20 Φεβ 2022, 20:09 

Όχι άλλες ανεμογεννήτριες στην Εύβοια ... 

Αφήστε το νησί ήσυχο !!! 

Τι δεν καταλαβαίνετε ???? 

Παπαγιαννάκος Βασίλης  

20 Φεβ 2022, 20:11 

παράδεκτο έργο, καταστροφικό για την πανίδα και την χλωρίδα σε μια περιοχή που έχει 

χαρακτηριστεί προστατευομενη. Διαφωνώ στην καταστροφή ενός μικρού όμορφου νησιού 

από ένα τόσο μεγάλο έργο.  

Μαραβέλιας Χρήστος  

20 Φεβ 2022, 20:15 

Όχι στην οικολογική και οικονομική καταστροφή της Σκύρου. Σε περιοχές προστατευόμενες 

όπως το όρος Κόχυλας Σκύρου ΝΑTURA 2000 είναι απαγορευμένη οποιαδήποτε παρέμβαση. 

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

20 Φεβ 2022, 20:17 

Μα επί τέλους πόσο απ' το νησί μας πρέπει να δώσουμε για να είναι ευχαριστημένοι. 

Όλοι μας ζητάνε χωρίς να επιστρέφουν τίποτα .Μόνο λόγια,μεγάλα λόγια ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 

ΦΤΑΝΕΙ 

  

  

Petrova Natalia  

20 Φεβ 2022, 20:21 

Ανεπίτρεπτο να θέλετε να καταστρέψεται το όρος Κόχυλας Σκύρου περιοχή προστατευόμενη 

ως ΝΑTURA 2000. Όχι στην εγκατάσταση όλων αυτών των ανεμογεννητριών. 

Ραπτόπουλος Πλατων  

20 Φεβ 2022, 20:24 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καρυστινού-παναγιώτα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαγιαννάκος-βασίλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαραβέλιας-χρήστος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπασταθησ-αλεξανδροσ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#petrova-natalia
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ραπτόπουλος-πλατων


Είμαι αντίθετος με την πραγματοποίηση ενός τόσο γιγαντιαίου για το νησί έργου, που θα έχει 

καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες. 

Amundsen Biorn  

20 Φεβ 2022, 20:27 

Greece is my second home. Its islands are so hard to find all over the world. 

I really don't understand the push of he government and the investors that they have been 

exercising the last 15 years for the construction of this monster even though it is about a 

NATURA 2000 area with all the necessary documents to prove this. 

There is no reason to rely on the promises for less or even free electricity and more money or 

on the hopes for potential job positions because the workers will be coming from other 

countries and to the locals will remain again nothing.. We now these stories in many 

Mediterranean countries that I used to work. 

The beginning is always tempting but the reality afterwards extremely hard for the locals who 

decide to leave the place  

  

Resist. -  

Φουντζουλα Ξανθίππη  

20 Φεβ 2022, 20:29 

Όχι στις ανεμογεννήτριες. 

Ψαρρού Γεωργία  

20 Φεβ 2022, 20:30 

Το έργο προς διαβούλευση θα κάνει αδύνατη την διατήρηση τόσο της βιοποικιλότητας του 

νησιού, όσο και της φυσική ομορφιάσ του (η οποία προσελκύει τουρίστες, συντηρώντας έτσι 

ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής οικονομίας). Εκτός αυτών, δεν γίνεται, εν έτει 2022, μια χώρα 

που βρίσκει περηφάνια στο ότι είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας να επιτρέπει την 

περιφρόνηση της κοινής βούλησης του τοπικού πληθυσμού στο όνομα του κέρδους – κέρδος 

που σ ’αυτή την περίπτωση δεν θα ωφελήσει ΚΑΝ αυτόν τον πληθυσμό. 

Δημοκρατία και άρνηση της κοινής βούλησης δεν συνυπάρχουν. 

ΞΥΠΟΛΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

20 Φεβ 2022, 20:33 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#amundsen-biorn
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φουντζουλα-ξανθίππη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ψαρρού-γεωργία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξυπολυτου-βασιλικη


  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΦΗ  

20 Φεβ 2022, 20:35 

Από τη στιγμή που η ενέργεια από κοινωνικό αγαθό επιτρέψαμε να γίνει εμπορεύσιμο προϊόν 

δε θα σεβαστούν ούτε το περιβάλλον ούτε την ανθρώπινη ζωή και ευημερία. Όταν το ίδιο το 

κράτος παραχωρεί σε εταιρείες την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών του πηγών και 

αντιστρατεύεται τους νόμους που ψήφισε, το μέλλον του τόπου μας προβλέπεται ζοφερό.Η 

Σκύρος με την ξεχωριστή ομορφιά της τη βιοποικιλότητα, την παράδοση και την υγιή 

τουριστική της ανάπτυξη, πρέπει να προβάλει σθεναρή αντίσταση απέναντι στην υλοποίηση 

ενός "τερατώδους" για την έκτασή της έργου που θα εξαφανίσει τη χλωρίδα και την πανίδα 

του ΒΟΥΝΟΥ. Ας θεσμοθετήσει η Πολιτεία το πλαίσιο για την τοποθέτηση των 

ανεμογεννητριών σε ακατοίκητες βραχονησίδες για όσους θέλουν να "επενδύσουν" σε 

ανανεώσιμες πηγές, σεβόμενοι πάντα το οικοσύστημα. 

ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΝΑ...ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ... 

ΞΕΠΟΥΛΗΘΗΚΑΜΕ!! ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ; 

Τιρτίγκος Αναστάσης  

20 Φεβ 2022, 20:35 

Αυτό το έργο θα είναι καταστροφικό όχι μόνο για την χλωρίδα και την πανίδα 

(προστατευόμενη κιόλας περιοχή natura)  αλλα και για τους ανθρώπους και γενικά για όλο το 

νησί αλλά και όλο τον ελλαδικό χώρο. Είμαι 18 χρόνον και ειλικρινά δεν ξέρω που θα φτάσει 

αυτή η κατάσταση . 

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΝΝΑ  

20 Φεβ 2022, 20:37 

Λέω ΌΧΙ στην εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Σκύρο....θελω όπως και τα παιδιά μου έτσι και τα εγγόνια μου  να τραγουδούν την όμορφη 

Σκύρο!!! Και όπως γράφει η αγαπημένη φίλη Αναστασία Φαλταιτς, " δεν θα αφήσουμε να 

γυριζει τα χόρτα τα ξερά ο αγέρας, τα πρόβατα να μην βόσκουν τα  στεγνωμενα αγκάθια, τη 

σαύρα να μην σέρνεται έντρομη, το γεράκι να μην κράτα την ανάσα του και τις αυλές μας να 

μην ερημωσουν....  

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΓΙΩΤΑ  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολαου-εφη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τιρτίγκος-αναστάσης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπινη-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καρυστινου-γιωτα


20 Φεβ 2022, 20:39 

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ                                                        

Καραμπάτος Παναγιώτης  

20 Φεβ 2022, 20:40 

Πεζοπόροι, τοπική κοινωνία αλλά και επιστήμονες θεωρούν καταστροφικά για το περιβάλλον 

τέτοιου μεγέθους έργα. Από την άλλη βρίσκονται κουστουμάτοι και πολιτικοί που έχουν δει 

αυτά τα μέρη μόνο σε φωτογραφίες. Ποιος έχει δικαιο; 

Raptopoulos Viola  

20 Φεβ 2022, 20:49 

Ich habe vor vielen Jahren auf dieser wunderschönen und ursprünglichen Insel ein zweites zu 

Hause gefunden. Ich bin entschieden gegen diese katastrophale Umweltzerstörung, die durch 

dieses gigantische Projekt entstehen würde. Und die, nicht nur gegen gerichtliche Beschlüsse 

verstößt, sondern, auch gegen den Willen der gesamten Inselbevölkerung. Desweiteren würde 

hier ein von der europäischen Union annerkanntes Naturschutzgebiet unwiederbringlich 

zerstört werden.  

Κανελίδης Ιωάννης - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Οικισμού  

20 Φεβ 2022, 20:50 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ¨ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΞΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ. 

Δοκα Ελευθερια  

20 Φεβ 2022, 20:57 

Οχι στην εγκατασταση ανεμογεννητριων. Οχι στην καταστροφη προστατευμενων 

οικοσυστηματων, την βιομηχανοποιηση και την υποβαθμιση του φυσικου περιβαλλοντος και 

κατ'επεκταση των ζωων μας. 

Λαβασασ Ηρακλησ  

20 Φεβ 2022, 20:59 

Όχι στην καταστροφή του φυσικού  περιβάλλοντός του νησιού μας!  

ΘΩΜΑ ΣΟΦΙΑ  

20 Φεβ 2022, 21:05 

ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΟΡΘΙΟ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΤΟΣΟ ΣΕ ΧΛΩΡΙΔΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΝΙΔΑ,ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΛΙΓΟ 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπάτος-παναγιώτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#raptopoulos-viola
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κανελίδης-ιωάννης-εξωραϊστικοσ-πολιτιστικοσ-συλλογοσ-οικισμού
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δοκα-ελευθερια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαβασασ-ηρακλησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θωμα-σοφια


ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 

Σταμελάκη Δήμητρα  

20 Φεβ 2022, 21:06 

Στόχος για το μέλλον της Σκύρου ο εναλλακτικός και ποιοτικός τουρισμός και ΟΧΙ η αιολική 

βιομηχανία.  

Είναι ζητημα ζωής για όλους όσους αγαπούν την Σκύρο και την Εύβοια.  

Καμία ανεμογεννητρια σε μέρη φυσικού κάλλους  

  

Μαυρογιωργη Αμαλια  

20 Φεβ 2022, 21:09 

Δυστυχως πρεπει να αποδειξουμε το αυτονοητο. 

Δεν επιλεγεται περιοχη Natura σπανιου φυσικου καλλους,κατοικημενου νησιου του 

Αιγαιου,για τη δημιουργια βιομηχανικης ζωνης. 

Εν τη γενεσει του καθε τετοιο σχεδιο,επρεπε να θεωρειται παρανομο απ την Ελληνικη 

νομοθεσια και καθε προθεση για υλοποιηση να ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΚΕΙ. 

ΟΧΙ! 

ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20 Φεβ 2022, 21:12 

Ολική καταστροφή ενός πολύτιμου νησιού απο χίλιες απόψεις, με οφελος τι?? Τα 20 χρόνια 

ασυνεχούς ενέργειας που θα αποδώσει? Μαύρο και κοντόφθαλμο έργο, καμία ΑΠΕ σε μη 

ανθρωπογενή περιβάλλοντα. 

Vygantaite Daine  

20 Φεβ 2022, 21:17 

A big NO to the destruction of the Mount Kochylas of Skyros Island, an Natura 2000 protected 

area. We do not want you to destroy the nature and life of Skyrian people. 

ΜΠΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20 Φεβ 2022, 21:19 

Είμαι αρνητικός με την εγκατάσταση των ανεμογενήτριων . Θα καταστραφεί  η πανίδα και η 

χλωρίδα του τόπου μας. Σεβασμός στην φύση. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σταμελάκη-δήμητρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρογιωργη-αμαλια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαρουξησ-δαμιανοσ-γεωργιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#vygantaite-daine
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπονοσ-γεωργιοσ


   

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΤΑΚΗΣ  

20 Φεβ 2022, 21:23 

ΟΧΙ στην εγκατάσταση βιομηχανίας ανεμογεννήτριων στην "ΚΟΡΥΦΗ" της ΣΚΎΡΟΥ.   

manoussakis nikos  

20 Φεβ 2022, 21:25 

Η δημιουργία των αιολικών πάρκων οφείλει να ισορροπεί με τους στόχους που έχει θέσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναστροφή της μείωσης της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010. Η 

Ελλάδα διαθέτει αξιόλογη βιοποικιλότητα και οφείλει να την διατηρήσει σαν στοιχείο της 

εθνικής και παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς. Δεν είναι συμβατή επομένως με τους στόχους 

της ΕΕ η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ σε περιοχές που έχουν υποδειχτεί για διατήρηση, όπως ΖΕΠ 

και ΣΠΠΕ. 

Το έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Council of Europe, Windfarms and Birds: an 

analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment 

criteria and site selection issues. Strasbourg 2003.) αναφέρει, ότι δεν είναι θεμιτό να υπάρχουν 

εγκαταστάσεις σε περιοχές διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας, εάν προηγουμένως 

δεν έχει αποδειχθεί η συμβατότητά τους. 

Συμφωνω απόλυτα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία....το έργο είναι 

τεράστιο,καταστροφικό,και καταλαμβάνει σχεδόν τη μισή έκταση της Σκύρου. 

"Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού." 

ΜΠΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20 Φεβ 2022, 21:26 

ΕΙΜΑΙ  ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ . ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΩ.  

ΜΠΟΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  

20 Φεβ 2022, 21:28 

ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΊ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΔΕΝ ΣΈΒΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ  

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δρακατοσ-τακησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#manoussakis-nikos
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπονοσ-γεωργιοσ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπονοσ-παυλοσ


Ρουσσου Αντωνια  

20 Φεβ 2022, 21:29 

Χωρίς να είμαστε αντίθετοι με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες θεωρούμε ότι η 

συγκεκριμένη τοποθέτηση ΑΠΕ στη Σκύρο θα έχει δυσμενές συνέπειες για το Φυσικό 

Περιβάλλον και την Τοπική Οικονομία. 

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  

20 Φεβ 2022, 21:31 

Από το 2006 οι Σκυριανοί και οι φίλοι της Σκύρου αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε το νησί μας 

αλώβητο από την κερδοσκοπική μανία των διαφόρων επενδυτών και την βουλιμία των 

καλογέρων της Μονής Μεγίστης Λαύρας.  Μέχρι σήμερα τόχουμε καταφέρει χάριν της 

ενότητας και της αποφασιστικότητας των κατοίκων. Είμαστε και τώρα υποχρεωμένοι να 

πράξουμε το ίδιο! Θα παραθέσω μερικά επιχειρήματα ακόμη : 

1. οι εκτάσεις ποι σχεδιάζεται να εγκατασταθούν οι Α/Γ βρίσκονται "...στο σύνολο τους εντός 
δασικών εκτάσεων..." , όπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι "επενδυτές".  Ως εκ τούτου θα 
αλλάξει η χρήση γης τους.  Αυτό θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα  στην βιοποικιλότητα 
της περιοχής , η οποία συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
Τερατώδεις παρεμβάσεις σαν κι αυτή προκαλούν υποβάθμιση έως σημείου εκμηδένισης των 
ευαίσθητων οικοσυστημάτων. 

2. Τα δεκάδες χιλιόμετρα νέων δρόμων  σε φυσικά οικοσυστήματα οδηγούν στο 
κατακερματισμό τους και απειλούν προστατευόμενα είδη.  Κι ας είναι το όρος Κόχυλας της 
Σκύρου στις πρώτες θέσεις των 55 περιοχών που υποδεικνύονται απο την Μελέτη που 
παρήγγειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας 
του Παν/μίου Ιωαννίνων, ότι πρέπει να παραμείνουν ως "ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ", 
"ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΕΥ ΔΡΟΜΩΝ" ,  κοινώς ως ΑΠΑΤΗΤΑ ΒΟΥΝΑ !!! 

3. Η Ελλάδα έχει καταδικαστείτ τον Δεκέμβριο του 2020 από το Δικαστήριο της Ε.Ε. για την 
πλημμελή προστασία της Βιοποικιλότητας !  Επιπλέον οι βαρειές παρεμβάσεις κατά την 
εγκατάσταση αυτού του τερατώδους έργου θα πρακαλέσει διάβρωση του εδάφους και 
πλημμυρικά φαινόμενα. 

4. Εως το Μάρτιο 2020 είχαν κατατεθεί αιτήσεις για 18.000 Α/Γ, με εγκατεστημένη ισχύ 64 GW, 
κάτι που υπερβαίνει κατά 9 φορές τον Εθνικό Στόχο μέχρι το 2030, με βάση το Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) !!!!!!!! 

(τα 4 παραπάνω επιχειρήματα απο την μελέτη "ΑΣΠΗΕ και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης : 

βέλτιστη προσέγγιση ως προς την κατάτμηση και την αλλαγή χρήσης γης"  του Παν/μίου 

Ιωαννίνων. υπεύθυνη Αν. Καθ. Βασ. Κατή, που χρηματοδοτείται  από τον ΟΦΥΠΕΚΑ -δηλ. 

το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος) !!!!! 

Εμείς θα διατηρήσουμε το όρος Κόχυλας -το περίφημο ΒΟΥΝΟ της ΣΚΥΡΟΥ-  ΑΠΑΤΗΤΟ 

ΒΟΥΝΟ, ΠΕΡΗΦΑΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΟΥΝΟ.  Γιατί ξέρουμε ότι "κατακτημένο Βουνό" 

σημαίνει  ταπεινωμένο Βουνό, ταπεινωμένη κοινωνία. κατεστραμένη οικονομία.  ΚΙ ΑΥΤΟ 

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΠΟΤΕ !! 

Σκαφιδας Στέφανος  

20 Φεβ 2022, 21:31 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ρουσσου-αντωνια
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Αντισταθείτε, 

στα επενδυτικά σχέδια αυτών που έχουν σαν μοναδικό σκοπό το κέρδος , χωρίς κανένα 

φραγμο  

Αντισταθείτε ,για να μην τσιμεντοποιηθει το όμορφο βουνό μας  

Αντισταθείτε,για το μέλλον του νησιού μας  

Αντισταθείτε,στις ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ.... 

Ζουρας Κωστας  

20 Φεβ 2022, 21:36 

Είναι λάθος ένα τέτοιο εργο 

Δαφνούλη Αλεξάνδρα  

20 Φεβ 2022, 21:38 

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να καταστρέψει τον τόπο μας 

με την εγκατάσταση τόσων πολλών ανεμογεννητριών! 

Κούνας Σπύρος  

20 Φεβ 2022, 21:42 

Όχι στις ανεμογεννήτριες στο νησί της Σκύρου. 

katerina karagianni  

20 Φεβ 2022, 21:43 

Να μείνει το νησί όπως είναι. Φτάνουν οι στρατιωτικές βάσεις. 

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ  

20 Φεβ 2022, 21:44 

Λέμε ΌΧΙ στην εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Σκύρο!!! Δεν θα αφήσουμε ο αιολικός σταθμός να αλλοιώσει, να περιορίσει και να επηρεάσει 

τις εκδηλώσεις της η φύση!!! Είμαστε ακόμα παιδιά της φύσης που μας γέννησε και μας 

αναθρεψε!!!                             Αγωνιουμε πως να έχουμε, αλλά περισσότερο αγωνιουμε ΝΑ 

ΕΊΜΑΣΤΕ!!!          " Μόνο όποιος χάρηκε ένα πρωινό στη Σκύρο με την αφάνταστη ομορφιά 

του.. Με τον ήλιο να ξεπετιεται ολοφλογος μέσα από τα κύματα και την πλαση να 

ξαναγεννιεται από το χάος μπρος στα θαμπωμενα του μάτια, μόνο εκείνος μπορεί να νοιώσει 

τη φυσιολατρικη έξαρση και την λαχτάρα που είναι συμυκνωμενες στο απλό αυτό λαϊκό 

διστιχο: Να ' χα την τύχη σας βουνά, που χάρο δε φοβάστε, μον' απαντεχετε άνοιξη να πράσινο 

φορέστε!!! ".  Νίκη Περδικα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζουρας-κωστας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δαφνούλη-αλεξάνδρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κούνας-σπύρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#katerina-karagianni
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπινη-μαρια


Σκαφιδας Στέφανος  

20 Φεβ 2022, 21:45 

Όχι στην καταστροφή του βουνού.... 

Κουτσούρη Αναστασία  

20 Φεβ 2022, 21:52 

Είναι κριμα  ενα νησί που  η οικονομία της στηρίζεται αρκετά στον τουρισμό να χάσει ένα 

μεγάλο κομμάτι της φυσικής ομορφιάς.  

Καμπά Ελευθερία  

20 Φεβ 2022, 21:52 

Ελπίζω να αναθεωρηθεί η έγκριση του έργου και να απαγορευτεί η εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών στην περιοχή Natura 2000! 

Βυτσαρας Νικόλαος  

20 Φεβ 2022, 22:02 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης 6 Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  Είναι πραγματικά απορίας άξιο 

πώς ένα τέτοιο έργο τίθεται ευθύς εξαρχής ως υποψήφιο στην κατηγορία αυτή έργων! 

 

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του 

αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους 

αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση 

δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί 

αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού 

Σταθμού: https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%C

E%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.p

df 

 

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

 

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκαφιδας-στέφανος-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουτσούρη-αναστασία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καμπά-ελευθερία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βυτσαρας-νικόλαος


τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 

στον κόσμο, 

 

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με 

την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση 

Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το 

Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία 

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την απαγόρευση 

εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω εξελίξεις 

δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην προχωρήσουν 

στην αδειοδότηση του έργου. 

 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΙΛΟΛΑΟΣ  

20 Φεβ 2022, 22:02 

ΔΥΣΑΝΆΛΟΓΟ ΈΡΓΟ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΈΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΎ..ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΟΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ.. ΑΥΤΌ  ΔΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Η ΣΚΥΡΙΑΝΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑ ΚΆΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ Σ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ.  

ΠΑΝΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ  

20 Φεβ 2022, 22:02 

Διαφωνώ κάθετα με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών η οποία θα αποβεί μοιραία για το 

φυσικό περιβάλλον του νησιού μας και κατ'επεκτασην για τη ζωή των κατοίκων  

Χουσάκος Δημήτριος  

20 Φεβ 2022, 22:15 

Όχι στην καταστροφή και λεηλασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και της 

συνυφασμένης ιστορικής μνήμης, από επιχειρηματικά συμφέροντα και υπό το πρόσχημα της 

σωτηρίας του πλανήτη. Κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην μετατροπή σε βιομηχανική ζώνη, 

προστατευόμενων περιοχών φυσικού κάλους, αρχαιολογικών χώρων και του ευρύτερου 

φυσικού περιβάλλοντος παραδοσιακών οικισμών, υποβαθμίζοντας παράλληλα άλλες 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθιου-φιλολαοσ
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οικονομικές δραστηριότητες, κλέβει ουσιαστικά κομμάτια αυτού που όλοι αντιλαμβανόμαστε 

ως ψυχή της χώρας μας. 

Παπαγεωργίου Ζαχαρούλα(Ρένια)  

20 Φεβ 2022, 22:16 

  

θέλω να σας μιλήσω ως σκυριανή όχι από καταγωγής αλλά από αγάπη για την ψυχή αυτού του 

νησιού με την πολυποίκιλη φυσική ομορφιά και την παράδοσή του άλλα και τους σκυριανούς 

που έχουν αποδείξει την δύναμη της ενότητας τους όταν πιστεύουν σ έναν στόχο και παλεύουν 

για αυτόν. 

 Θα μπορούσα λόγω επαγγελματικής ιδιότητας να παραθέσω πλήθος επιχειρημάτων κατά του 

παράνομου αυτού σχεδίου για πολλούς τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους. Εδώ όμως έχουν 

ήδη παρατεθεί νομικά επιχειρήματα από αρκετούς συναδέλφους, αλλά και από τον Δήμο 

Σκύρου και την Επιτροπή αγώνα Σκύρου , τα οποία προσυπογράφω. 

Θέλω λοιπόν εδώ να γράψω για την ανάγκη συνέχισης της ζωής του αγαπημένου μας Βουνού 

της Σκύρου και θα σας προτρέψω να επισκεφτείτε άμεσα το μαγευτικό αυτό μέρος και κανείς 

σας δεν θα επιτρέψει την αλλοίωσή του! Θα σας κερδίσει και θα καταλάβετε ότι είναι πολύ 

σημαντικότερη κληρονομιά για τα παιδιά σας από οτιδήποτε ωφεληθεί οποιοσδήποτε από την 

επένδυση που προτείνετε στο μέρος αυτό! Όπως κέρδισε κι εμένα και με έκανε μέρος του 

αυθεντικού νησιού αυτού, μαζί με όλα τα μοναδικά στοιχεία του, που συνδέονται αδιάρρηκτα 

και αποτελούν έναν πόλο έλξης όχι μόνο τουριστικό αλλά και για όλους όσους θέλουν να 

βρουν έναν τόπο ανύψωσης της ψυχής και του πνεύματός τους. Θα καταλάβετε την ουσία του 

Βουνού, θα γεμίσει όχι μόνο τις σκέψεις σας, αλλά και τις αισθήσεις σας, με τους ήχους του, 

τις μυρωδιές του, την γαλήνη του.. 

Και θα το προστατέψετε κι εσείς! Όπως προστάτεψαν πάρα πολλά χρόνια έως τώρα, οι 

κάτοικοι κι οι θεσμοί την αυθεντικότητά του, διατηρώντας το Βουνό ανέπαφο, όπως 

διατήρησαν και τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού της Σκύρου και των εθίμων των 

κατοίκων της! Θα νιώσετε ότι πρέπει να διατηρηθεί στο σύνολό του κάθε ιδιαίτερο και 

συνδετικό στοιχείο του ξεχωριστού αυτού νησιού! Κι αυτή την αυθεντικότητα μπορεί να την 

προσφέρει στους κατοίκους της πατρίδας μας, αλλά και στους κατοίκους αυτής της Γης, που 

τόσο την έχουν αγκαλιάσει από πολλά άλλα μέρη της. Η Σκύρος άλλωστε πάντα προσφέρει 

στην πατρίδα με όλους τους τρόπους, με αγώνες των Σκυριανών σε κρίσιμα χρονικά σημεία 

και αδιάκοπα σε έδαφος και σε αέρα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας. Το επιπλέον που 

έχει να προσφέρει στο μέλλον είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητάς της και της αυθεντικής 

ομορφιάς της! 

Μην επιτρέψετε να αλλοιωθούν σε ανεπίστρεπτο βαθμό με την βιομηχανοποίηση  μεγάλου 

μέρους του νησιού και μάλιστα ζωοδότη κομματιού της χώρας! Γιατί η τεχνολογία αυτή των 

αιολικών πάρκων (ανεμογεννήτρια ύψους περίπου 180 μ., άνοιγμα πτερυγίων 150 

μ.),προερχομένη από Ευρωπαϊκές χώρες,  είναι εκτός της κλίματος του Ελληνικού νησιωτικού 

τοπίου και το προσβάλλει βάναυσα! Το αισθητικό τοπίο είναι το ύπατο κριτήριο της βιωσίμου 

χωροταξίας και, επομένως, η εγκατάσταση τέτοιων μεγεθών αιολικών πάρκων αποκλείεται 

στις ακτές και τα μικρά βουνά των νησιών, που διακρίνονται για την λιτή γραμμή τους, την 

συμμετρία και την ποικιλομορφία τους. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαγεωργίου-ζαχαρούλα-ρένια


Πόσο μάλλον σ ένα βουνό που  γεννάει ΖΩΗ εκτός από άνεμο, ζωή για σπάνια χλωρίδα και 

πανίδα. Γι αυτό το «Βουνό» μας, το όρος Κόχυλα και η μεγάλη οικολογική του αξία 

αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE! Η τεράστια οικολογική αξία της περιοχής είναι δεδομένη 

για όλους τους κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού, αλλά και αναγνωρισμένη και 

θεσμικά προστατευόμενη.   Στην απόφαση 51979/21-12-2017 του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ΄ 2/2018),  με την οποία καθορίσθηκαν όροι και περιορισμοί 

για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου σε χερσαία και υδάτινα 

τμήματα της νήσου Σκύρου, θεσπίστηκε απαγόρευση της εγκατάστασης και λειτουργίας 

Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις περιοχές αυτές. Η απόφαση αυτή 

επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 1690/2020 ΣΤΕ (ΤΜΗΜΑ 

Ε΄) με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακύρωσης της απόφασης αυτής του 2017. 

Γιατί η απόφαση αυτή βασίζεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, στο οποίο επαρκώς 

τεκμηριώνεται ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας του βιότοπου φωλιάσματος και τροφοληψίας 

του μαυροπετρίτη και του βιότοπου για το σκυριανό αλογάκι. Προστατέψτε τα! Ο 

μαυροπετρίτης, το γεράκι που το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού του παγκοσμίως μας 

εμπιστεύεται να φωλιάζει στο Βουνό της Σκύρου! Το σκυριανό αλογάκι μας εμπιστεύεται να 

το προστατέψουμε για να συνεχίσει να ζει ελεύθερο στο βουνό και να αναπαράγεται! 

Αφήνονται στα χέρια μας!Στα χέρια σας! Μας εμπιστεύονται! 

Η ΖΩΗ, τα σπάνια αυτά ζωντανά, αλλά και όλοι οι περαστικοί οργανισμοί από την 

Σκύρο,  εμπιστευόμαστε για προστασία του ύψιστου αγαθού της ΖΩΗΣ την νομοθετική, 

εκτελεστική και  την δικαστική εξουσία, την καθεμία με τις αρμοδιότητές της! Δεν έχετε 

δικαίωμα να την σταματήσετε. Το Βουνό ως ζωντανός οργανισμός, ζει κι αναπνέει για χιλιάδες 

χρόνια και θα συνεχίσει! Δεν αξίζει για είκοσι χρόνια περιορισμένης εκμετάλλευσης, να 

στερήσετε από εσάς και τα παιδιά σας την ζωή, την ανάσα και την χαρά που προσφέρει! Την 

στιγμή μάλιστα που είναι ένα σύνολο με όλο το νησί, το αγκαλιάζει και το επηρεάζει άμεσα 

με πολλούς τρόπους και η καταστροφή του θα οδηγήσει σε τεράστια υποβάθμιση όλη την 

Σκύρο! 

Ας γίνουμε όλοι προστάτες της ΖΩΗΣ, είναι στα χέρια μας! 

      

Ζαχαρούλα (Ρένια) Παπαγεωργίου 

Δικηγόρος 

Μαρουδη Μαρία  

20 Φεβ 2022, 22:17 

Το ενεργειακό πρόβλημα είναι σοβαρό. Οι εναλλακτικές μορφες ενέργειας, είναι απαραίτητο 

μέσο για την επιβίωση μας. Όταν όμως το χρέος και η ανάγκες μας συνδέονται άμεσα με το 

επιχειρηματικο κερδος, τα θέματα που προκύπτουν είναι δυσεπίλυτα.... Δεν θέλω να δω το 

νησί μας να καταστρέφεται( δεν πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις στο περιβαλλον, θα είναι 

αναστρέψιμες), ούτε  και κανέναν άλλο τόπο. Δεν ξερω βεβαίως όσα χρειαζεται, ώστε να 

προτείνω λύσεις και δεν θέλω να αερολογω.... Θέλω έναν πλανήτη που δεν θα στραφεί στην 

πυρηνική ενέργεια ως φθηνότερη και " ασφαλέστερη "λύση. Τέλος, θέλω   να  αναλογιστουμε 

και εμείς,ως μονάδες,  στις "αναπτυγμένες κοινωνίες "που ζουμε, (με τις πραλογες ανάγκες και 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρουδη-μαρία


πρακτικές μας), πως απομυζουμε τον πλανήτη  και πέρα από κυβερνήσεις και επιχειρηματικά 

συμφέροντα κεφάλαια και καπιταλισμους...., να προσαρμοστούμε και εμείς στα νέα δεδομένα. 

Δεν γίνετε να αλλάξουμε τις συνθήκες χωρίς να αλλάξουμε συνειδησεις και συνήθειες.  

Μάνθου Μαργαρίτα  

20 Φεβ 2022, 22:21 

Είμαι αντίθετη στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε περιοχή Natura 

ATHANASIADI CHRISTINA  

20 Φεβ 2022, 22:24 

Θα πρεπε να ντρέπεστε που καταστρέφετε περιοχές Natura για το κέρδος. Ένα μικρό νησί δεν 

μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο έργο χωρίς να καταστραφεί 

Turner penny  

20 Φεβ 2022, 22:31 

It is with horror that I read of the proposals to destroy yet another irreplaceable area of natural 

beauty.  Surely we deserve better power companies than ones that intend to wreck all that we 

hold most dear in the name of cheap power.  The REAL costs of this venture would make it 

impossible for a company to even contemplate. As yet the public is not fully aware of what 

they will lose if these projects go ahead. But when people DO understand what is being taken 

from them then you will understand the folly of this project. 

Βεναρδής Κώστας  

20 Φεβ 2022, 22:36 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες μορφές ενέργειας είναι μορφές 

εκμεταλλεύσιμης ενεργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο 

άνεμος. Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, για την 

εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη....  

Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσο είναι ήπια και μη ενεργητική μια παρέμβαση που θα εξόρυξει 

εκατοντάδες τόννους χώματος για την κατασκευή των βάσεων και θα τους αντικαταστήσει με 

αντίστοιχους τόννους οπλισμένου μπετόν; Πόσο ήπια είναι μια παρέμβαση που θα επηρεάσει 

ανεπανόρθωτα  τη χλωρίδα και πανίδα του νησιού μας; 

Ευχαριστώ δε θα πάρω....  

Weber Carl  

20 Φεβ 2022, 22:38 

 These wind turbines kill a lot of birds and they aren't known to be that efficient in producing 

energy in the first place. You'd be spoiling a protected eco-system (which should be against 

the  law) for an energy system that isn't optimal. Sounds like a lose-lose to me. You'd also be 

spoiling the beauty of the island for not much energy gain and this could potentially impact its 

tourism. It's very confusing why this project is being allowed to go ahead. The island would be 

losing in many different ways.  
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#athanasiadi-christina
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#turner-penny
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βεναρδής-κώστας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#weber-carl


Donaldson Cheyenne  

20 Φεβ 2022, 22:42 

Please don't put in these wind turbines. They will only cause lasting destruction to the island 

while in use and when you are done with them. Don't take away from the island they call home. 

Statiras Aikaterini Statiras  

20 Φεβ 2022, 22:50 

Είναι αδιανόητο ένα νησί το οποίο απολαμβάνει τόσο τουρισμό, να χαλάσει από ΑΣΠΗΕ τα 

οποία θα απωθούν κάθε επισκέπτη. 

Είναι αδιανόητο να καταστρατηγηθεί το δίκτυο νατουρα το οποίο προστατεύει οικοτόπους και 

είδη όπως τον μαυροπετρίτη. 

Είμαι κάθετα αντίθετη στο έργο διότι χωροθετείται σε GR2420006 (ΕΖΑ -ΖΕΠ) όρος κοχυλας 

και GR2420009 (ΖΕΠ) 

Επιπλέον απαιτείται εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών μιας και η τοποθεσία του 

έργου είναι χώρος διέλευσης του μαυροπετρίτη. 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΩΤΤΑΣ  

20 Φεβ 2022, 22:53 

Είναι σαφές ότι η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων καταστρέφει το περιβάλλον και αλλάζει 

τη φυσιογνωμία της περιοχής, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. 

ΠΑΠΑΛΙΜΝΑΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  

20 Φεβ 2022, 22:56 

Αποτελεί σχήμα οξύμωρο η Πολιτεία να κόπτεται , όπως ισχυρίζεται , για την προστασία του 

περιβάλλοντος και ταυτόχρονα να καταστρέφει ένα νησί και μία περιοχή Natura . Δεν είναι η 

πρώτη απόπειρα , όπως όλοι γνωρίζουμε . Πρέπει και αυτή τη φορά να αντιμετωπίσουμε το 

πρόβλημα μαζικά και με αποφασιστικότητα . Απαραίτητο να ενημερωθεί ο σκυριανός λαός . 

Ζούρα Νικολέττα  

20 Φεβ 2022, 22:58 

Όχι.... Στο πανέμορφο μικρό νησί μας 

Οχι... Στα τέρατα (ανεμογεννήτριες)  

Όχι... Στην καταπάτηση των βουνών μας 

Οχι... Στις τσέπες των ανεγκέφαλων 

Θέλουμε ένα περιβάλλον υγιείς για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας!  

Χειλαρη Σοφια  

20 Φεβ 2022, 23:01 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#donaldson-cheyenne
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#statiras-aikaterini-statiras
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αργυρησ-ωττασ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαλιμναιου-ευφροσυνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζούρα-νικολέττα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χειλαρη-σοφια


Το προτεινόμενο έργο είναι δυσανάλογο σε μεγεθος και  καταστροφικό για το περιβαλλον. Το 

νότιο τμήμα του νησιού έχει διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική 

σημασία   Η πρόταση εγκατάστασης ενός βιομηχανικού μεγέθους έργου χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψην οι καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον, οι επιπτώσεις 

στο οικοσύστημα και την ανάπτυξη του νησιού και στη ζωή των κατοίκων και χωρίς τη 

συναίνεση της τοπικής κοινότητας είναι απαράδεκτη.  

  

Αρώνη Δήμητρα  

20 Φεβ 2022, 23:02 

Όχι στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού! 

ΣΚΟΥΡΙΑΛΗ ΛΥΔΙΑ  

20 Φεβ 2022, 23:03 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

Νικολαος Διονας  

20 Φεβ 2022, 23:07 

Λέμε όχι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Σκύρο θα είμαστε όλοι μαζί... 

Μπαρμπουτη Γεωργια  

20 Φεβ 2022, 23:13 

Δε συμφωνώ με τη βιομηχανία ανεμογεννητριών στη Σκυρο!!Οι συνέπειες θα είναι 

καταστροφικές στο φυσικό περιβάλλον του νησιού !! 

Mehler Pablo  

20 Φεβ 2022, 23:17 

I am a permanent resident in Skyros although I am a French citizen. The project of wind 

turbines in the Natua 2000 zone of Skyros is outrageous not only because it doesn't make sense 

economically speaking but also because it will be destructive of unique and fragile ecosystem. 

A large majority of the people living in Skyros are opposed to the project and with them I will 

fight with all the means at my disposals for this project not to be pursued. 

Βαρδαβάς Νίκος  

20 Φεβ 2022, 23:17 

Όχι ανεμογεννήτριες στο βουνό! 

Mehler Karine  

20 Φεβ 2022, 23:19 

I have a house in Skyros since 2011, I am french but I am now a permanent resident in Skyros. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αρώνη-δήμητρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκουριαλη-λυδια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολαος-διονας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαρμπουτη-γεωργια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mehler-pablo
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρδαβάς-νίκος-3
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mehler-karine


I came to this  island because of its beauty .This project is a non sense from an environmental 

point of view. It it is out of proportion and will ruin the beauty and the biodiversity of the island 

. It will also destroy the home of local animals. How can such a project,58 wind turbines more 

than 180 meters in height be implemented in a zone classified Natura 2000? 

This is outrageous and I will stand among local people and friends of nature and biodiversity 

against it. 

Λυγδοπούλου Αγγελική  

20 Φεβ 2022, 23:23 

Στο όνομα της Πράσινης Ανάπτυξης, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να καταστρέφονται τόποι 

απείρου κάλλους, που συχνά εντάσονταi σε προστατευόμενες περιοχές natura, χωρίς κανέναν 

απολύτως σχεδιασμό, χωρίς καμία μέριμνα για τη χλωρίδα, την πανίδα και τους κατοίκους, με 

μοναδικό σκοπό το κέρδος κάποιων ολιγαρχών. Μέσα σε αυτό το πλάισιο εντάσσεται και το 

σχεδιο γαι τη Σκύρο, που πολλά χρόνια τώρα βρίσκει την τοπική κοινωνία αντίθετη. Είμαστε 

με τους κατοίκους του νησιού! 

Νικολαου Καλλιοπη  

20 Φεβ 2022, 23:25 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΎ ΜΑΣ!!! 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Α/Γ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΌ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊ ΜΌΝΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΜΕΓΆΛΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ.. 

Fitzpartick Kate  

20 Φεβ 2022, 23:27 

Skyros is a beautiful island with a natural wildness and intact ecosystems, healthy waters and 

culture. These windmills would utterly destroy the sacred heritage of the island and the tourism 

that is attracted to that unique culture and landscape. 

DE NETTANCOURT MARIE-LORRAINE  

20 Φεβ 2022, 23:28 
We had a house built in Skryos in 2019, because we love this island and its 

still preserved and wild nature. We spend several months a year there and 

every morning we look with emotion at the Kochilas, in front of us. It is 

inconceivable to destroy this area, its fauna, its flora! It is not without 

reason that the site is classified Natura 2000 and I do not understand, by 

what sleight of hand, such a project could see the light of day! 

It's non sens 

Κοπανάκης Μανώλης  

20 Φεβ 2022, 23:34 

Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να μείνει ανέγκιχτη από αιολικές εγκαταστάσεις. 

Μανωλέσσος Μανούσος  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λυγδοπούλου-αγγελική
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νικολαου-καλλιοπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#fitzpartick-kate
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#de-nettancourt-marie-lorraine
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοπανάκης-μανώλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλέσσος-μανούσος


20 Φεβ 2022, 23:34 

Απαράδεκτο να μη σεβαστούμε τη φύση, το μέρος που ζούν σπάνια είδη ζώων όπως τα 

σκυριανά άλογα και είδη πτηνών. Η φύση είναι πιο σπουδαία από καθετί άλλο και ότι την 

παραβιάζει μας εκδικείται... ένα νησί όπως η Σκύρος με παρθένα φύση είναι σημαντικό να 

διατηρήσει την ζωή της.. 

ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20 Φεβ 2022, 23:38 

ΟΧΙ στην εγκατάσταση βιομηχανίας ανεμογεννήτριων στην "ΚΟΡΥΦΗ" της ΣΚΎΡΟΥ.   

Λυγδοπούλου Τίνα  

20 Φεβ 2022, 23:40 

Το προτεινόμενο έργο είναι φαραωνικό. Επιπλέον, ουδεμία σχέση έχει με τις βασικές αρχές 

παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές, όπως η αποκεντρωμένη παραγωγή με στόχο 

την κάλυψη τοπικών αναγκών και σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Το προτεινόμενο έργο 

θα λειτουργήσει επιβαρυντικά για το φυσικό και κοινωνικό οικοσύστημα του νησιού. 

Το προτεινόμενο έργο προτίθεται να μετατρέψει τη Σκύρο σε "μπαταρία". Δε σέβεται 

ανθρώπους, ζώα, φυτά, φυσικό ανάγλυφο. Κάθε τέτοιου τύπου επέμβαση τους/ τις/ τα εκθέτει 

σε κίνδυνο. 

Προς ενημέρωσή σας, μια μελέτη για τις επιπτώσεις της καταστροφής των κορυφογραμμών 

σε μια άλλη περιοχή του κόσμου, τα Απαλλάχια, στην ψυχική υγεία των κατοίκων: Paige 

Cordial, Ruth Riding-Malon, and Hilary Lips (Σεπτέμβριος 2012) The Effects of Mountaintop 

Removal Coal Mining on Mental Health, Well-Being, and Community Health in Central 

Appalachia, Radford University, Radford, Virginia. 

Τα έργα σας μας βλάπτουν. 

Μητράκος Νικηφόρος  

20 Φεβ 2022, 23:48 

Απαράδεκτο έργο που θα καταστρέψει την φυσική ομορφιά ενός ιδιαίτερου και φυσικά 

πανέμορφου τμήματος της Σκύρου. Και όλο αυτό μόνο για οικονομικά συμφέροντα. Ντροπή 

τους. 

  

Xanthouli Μirto  

20 Φεβ 2022, 23:49 

Wind energy as a green energy is a myth 

Για εσας δεν ειναι κατι το ασυνηθιστο οταν οι πολιτες αντιδρουν σε μια αποφαση, η οποια εχει 

ληφθει απο την κυβερνηση και εχει καλυφθει απο ολες τις πλευρες, θεωρωντας οτι μια 

αποφαση ειναι μια αποφαση ειδικα οταν η πιεση απο την Ευρωπη να πραγματοποιησει η 

Ελλαδα με ταχυτατους ρυθμους τους σκοπους, που αφορουν την αλλαγη κλιματος. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαγκαδινοσ-γεωργιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λυγδοπούλου-τίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μητράκος-νικηφόρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#xanthouli-μirto


Μας κανει ομως εντυπωση οτι στο ετος 2022 επιλεγεται να πραγματοποιηθει ενα εργο, προιον 

μεγαλομανιας, σε ενα μικρο νησι οπως η Σκυρος, το οποιο θα ειναι εις βαρος του νησιου, των 

κατοικων και της φυσης του. 

Ειναι πλεον γνωστο, οτι οι τεραστιες επιχορηγησεις, οι οποιες δοθηκαν επι 20 χρονια στην 

Γερμανια φτανουν στο τελος τους. 

Οι πρωτες 1000 ανεμογεννήτριες, οι οποιες ειχαν κατασκευαστει, εχουν σταματησει να 

γυρνανε και θα καταστραφουν επίσης εντος μικρου διαστηματος. Χωρις την επιχορηγηση ειναι 

φανερο, οτι οι ανεμογεννήτριες δεν ειναι αποδοτικες οικονομικα. 

Το ετος 2025 θα σταματησουν και την επιχορηγηση των 3000 αλλων ανεμογεννητριων. 

Φαίνεται, ότι και οι ανεμογεννήτριες, που δουλευουν ακομα αυτην την στιγμη, δεν ειναι επισης 

οικονομικα αποδοτικες. Εκτος αυτου το δικτυο, χωρις μεγαλη απορροφηση ενεργειας, δεν 

μπορει να ειναι σταθερο, ακομα και στην Γερμανια. 

Συμπερασμα χωρις επιχορηγηση φαινεται να μην ειναι αποδοτικες οι ανεμογεννήτριες ακομα 

αν ειναι ο αερας σταθερος. 

Ανεξαρτήτως των οικονομικων περιορισμων, σιγα σιγα αποδεικνυεται επιστημονικα οτι οι 

ανεμογεννήτριες εχουν επιβλαβη επιδραση στην υγεια των ανθρωπων και των ζωων βλεπε 

αναφορα της RIVM (Κρατικο Ινστιτουτο για την Ιατρικη της Ολλανδιας). Η τοποθεσια οπου 

θα κατασκευαστουν οι ανεμογεννήτριες στην Σκυρο δεν βρισκεται σε μεγαλη αποσταση απο 

την κατοικιες. Επομενως θα επηρεασει σιγουρα ενα μεγαλο τμημα της τουριστικης περιοχης. 

Ο θόρυβος και το βουητο των ανεμογεννητριων διαταράσσουν τον υπνο των ανθρωπων, δεν 

κοιμουνται βαθια με αποτελεσμα διαταραχη των βιολογικων παραγοντων, οι 

οποιοι δημιουργουν αγχος και μακροπροθεσμα αύξηση της πιεση, αρτηριοσκλήρυνση, 

ισχαιμια και αλλες καρδιολογικες παθησεις. Σας παραπεμπω στο ολλανδικο site windwiki.nl. 

Δεν μπορεις να παρεις με αυτον τον τροπο το δικαιωμα πραγματοποιησης ενος υγιους 

περιβαλλοντος για τον ανθρωπο, τον Σκυριανο. 

Δυστυχως οι ανεμογεννήτριες ειναι ένας μυθος πράσινης ενεργείας και προκαλεί καταστροφη 

του περιβαλλοντος του ανθρωπου και της φυσης. Ας σταματήσουμε επιτελούς αυτό το έργο 

στην Σκύρο. 

  

  

  

  

  

  

  



Παναγιώτα Παναγιώτου  

20 Φεβ 2022, 23:56 

Απαράδεκτο να γίνει ένα τόσο μεγάλο και καταστροφικό για το περιβάλλον έργο σε ένα νησί 

που έχει κυρηχτεί natura 2000 με προστατευόμενη πανίδα η οποία θα θυσιαστεί για το κέρδος 

μερικών. Για να βάλετε τις ανεμογεννήτριες πρέπει να περάσετε πρώτα απο εμάς. 

Parisi Silvia  

21 Φεβ 2022, 00:00 

Mount kochilas is an area Natura 2000. Is not allowed to destroy the ecosystem.Your plans 

will negatively affect the lives of the local people. Away from Skyros. 

Berglund Maria  

21 Φεβ 2022, 00:00 

Please do not carry out the wind farm project on Skyros. It is a too large scale project for this 

little island. The location site within a Natura 2000 site will do irreparable harm to the flora 

and fauna. It will descimate the tourism sector of the island, causing significant economic harm 

to the main employment sector. The planned road development with fracture the landscape. 

Please reconsider this location and do not approve the permit. 

Αγγέλη Χριστίνα  

21 Φεβ 2022, 00:07 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες είναι σημαντικες για να διασφάλιση του περιβάλλοντος. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη τοποθέτηση στη Σύρο θα έχει αρνητικά αποτελέσματα για το νησί, 

κυρίως σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας, αλλά κ σε επίπεδο οικονομίας  

Izzo Marco  

21 Φεβ 2022, 00:10 

Ηow is it possible to install so many wind turbines in an area Natura 2000 where protected 

species of flora and fauna live there??  I do not agree with this destruction of the environment 

and the effects it will have on the local people of the island. 

Μπουρμάς Αντώνης  

21 Φεβ 2022, 00:22 

  Για ακόμα μία φορά τα αρπακτικά που ακούν στο όνομα "επενδυτές" επιχειρούν να 

καταστρέψουν το νησί μας. Για να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη  χρησιμοποιούν τον όρο 

"αιολικά πάρκα", ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις που 

με τον τρόπο που υλοποιούνται, απλώς αναπαράγουν ένα αδιέξοδο μοντέλο καπιταλιστικής 

μεγέθυνσης, με πράσινο μανδύα και μοναδικό στόχο το ιδιωτικό κέρδος. Και ταυτόχρονα 

καταστρέφουν σημαντικά κομμάτια του φυσικού περιβάλλοντος, αδιαφορώντας πλήρως για 

τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 

  Έχουμε χρέος να αντισταθούμε στα σχέδια τους και θα το πράξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, 

γιατί διακυβεύεται το μέλλον όλων μας. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγιώτα-παναγιώτου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#parisi-silvia
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#berglund-maria
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγγέλη-χριστίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#izzo-marco
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπουρμάς-αντώνης


  

Τσακοπουλος Δημητρης  

21 Φεβ 2022, 00:23 

Μην το κάνετε είναι κρίμα για τον τόπο !!! 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ  

21 Φεβ 2022, 00:28 

1. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΓΩΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΧΡΙ 

ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ NATOURA 2000 ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ 

2. ΤΟ ΥΠΑΡΧΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΓΩΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ GIGA  PROJECTS 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 

3. Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ «… θα βοηθήσει την ανεξαρτητοποίηση του νησιού…» EINAI 

ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΛΗΘΗΣ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 6 MW 

4. Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ. Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΧΥΛΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΩΝΗ 

ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

NATOURA 2000 ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΟΧΥΛΑ 

5. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ 32% ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119305179?fbclid=IwAR25EsDy

mIpRIOF7Th1Gw_OYjQVFVwswDZlEVU1Rg2kXYHsUNMasx_GzSGM 

Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 

ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

  

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΑΝΝΑ  

21 Φεβ 2022, 00:29 

Στο βωμό του χρήματος, έχετε θυσιάσει τον φυσικό πλούτο της χώρας μας! Καταστρέφετε το 

περιβάλλον και το βαπτίζετε "πράσινη ανάπτυξη" ! Φτάνει πια! Αφήστε και τίποτα όρθιο! 

Tapavone Simonet  

21 Φεβ 2022, 00:32 

Not in 58 wind turbines that will cover approximately all of the south side of the island. It is a 

huge ecological disaster. Protect Skyros. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσακοπουλος-δημητρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βασιλακησ-μανοσ
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119305179?fbclid=IwAR25EsDymIpRIOF7Th1Gw_OYjQVFVwswDZlEVU1Rg2kXYHsUNMasx_GzSGM
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119305179?fbclid=IwAR25EsDymIpRIOF7Th1Gw_OYjQVFVwswDZlEVU1Rg2kXYHsUNMasx_GzSGM
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καρακαση-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#tapavone-simonet


ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ  

21 Φεβ 2022, 00:36 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπασ-ηλιασ
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Μπουλούγαρη Ιωάννα  

21 Φεβ 2022, 00:37 

Καταστροφικό έργο σε προστατευμένη περιοχή. Καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον, 

(χλωρίδα και πανίδα) και υποβαθμίζει το νησί. 

Ορφανός Δημήτρης  

21 Φεβ 2022, 00:46 

Τεράστιο έργο για ένα τόσο μικρό νησί. Κανένας σεβασμός στο περιβάλλον (χλωρίδα πανίδα) 

Το έργο είναι δυσανάλογα μεγάλο για ένα τέτοιο χώρο. 

ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ  

21 Φεβ 2022, 00:48 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπουλούγαρη-ιωάννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανός-δημήτρης-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπασ-ηλιασ-σιδεριτησ


ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΣΚΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

21 Φεβ 2022, 00:50 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκρινη-αναστασια


Είναι πραγματικά υποκριτικό να προβάλεται ως "πράσινο" και περιβαλλοντικά θεμιτό ένα 

σύνολο ενεργειών και κατασκευών οι οποίες τελικά θα γεμίσουν τσιμέντο και μέταλλο ένα 

παρθένο περιβάλλον που μέχρι τώρα προστατεύεται στο μεγαλύτερο μέρος του ως περιοχή 

ΝΑΤURA και τελικά απολαμβάνει όχι μόνο ο άνθρωπος αλλά και τα σπάνια ή προς εξαφάνιση 

είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί η Σκύρος. 

  

Το έργο είναι εκτός κλίμακας, θηριώδες και αδικαιολογητο. 

  

Όσον αφορά τις 60 μόνιμες θέσεις εργασίας για τις 58 ανεμογεννήτριες θα ήταν ενδιαφέρον 

να διευκρίνιστει πως ακριβώς δικαιολογούνται.  

  

Με εκτίμηση  

Σκρινή Νατάσα  

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ 

Izzo Dario  

21 Φεβ 2022, 00:54 

I am not against green energy but your crazy project will destroy the ecosystem and also 

adversely affect the livelihoods of the local people. Mount Kochilas is an protected area Natura 

2000. You should know better what it means. Stay away of the mount and  Skyros. 

Izzo Dario  

21 Φεβ 2022, 00:58 

I am not against green energy but your crazy project will destroy the ecosystem and also 

adversely affect the livelihoods of the local people. Mount Kochilas is an protected area Natura 

2000. You should know better what it means. Stay away of the mount and  Skyros. 

Berglund Maria  

21 Φεβ 2022, 00:59 

Please do not carry out the wind farm project on Skyros. It is a too large scale project for this 

little island. The location site within a Natura 2000 site will do irreparable harm to the flora 

and fauna. It will descimate the tourism sector of the island, causing significant economic harm 

to the main employment sector. The planned road development with fracture the landscape. 

Please reconsider this location and do not approve the permit. 

Theofilou Michalis  

21 Φεβ 2022, 01:09 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#izzo-dario
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#izzo-dario-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#berglund-maria-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#theofilou-michalis


Έλεος πια με την υποτιθέμενη "πράσινη ενέργεια" και άλλες αστειότητες. όχι στην 

βιομηχανοποίηση και τσιμεντοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. ΟΧΙ σε ένα ακόμη 

περιβαλλοντικό έγκλημα. 

ελευθερα βουνά από αιολικά  

Μάστορας Γιάννης  

21 Φεβ 2022, 01:15 

Σκοπός της αιολικής ενέργειας είναι η διαφύλαξη του πλανήτη και όχι η καταστροφή κάθε 

φυσικής ομορφιάς. Δυστυχώς η ανάπτυξη δεν ενδιαφέρεται για ένα πιο πράσινο πλανήτη.  

aurelien satta de nettancourt  

21 Φεβ 2022, 01:21 

Bonjour, j'ai 20 ans et il faut protéger SKYROS de ces eoliennes qui vont dénaturer tout l ile 

et empecher les animaux de vivre et à la flore qui est si rare sur cette partie de l ile. s il vous 

plait il ne faut pas faire de SKYROS la belle SKYROS la laide  

ΣΤΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΟΛΙΑ  

21 Φεβ 2022, 01:24 

Απαράδεκτο έργο. Καταστροφή για περιβάλλον.  

Καρύγιαννης Νίκος  

21 Φεβ 2022, 01:26 

Λέμε όχι ρε έργα που δεν έχουν νόημα και απλά καταστρέφουν το οικοσύστημα. Βρείτε 

ρεαλιστικές λύσεις στο πρόβλημα της ενέργειας, όχι αυτό. 

satta de nettancourt clement  

21 Φεβ 2022, 01:29 

je suis contre le projet des eoliennes et je viens à SKYROS depuis plus de 10 ans et j ai 22 ans 

Que vont devenir les bergers, que va devenir la montagne,  que vont devenir les plantes, que 

vont devenir les animaux,... ? 

Je suis contre le fait de denaturer SKYROS la plus belle ile srespectueuse de son 

environnement  

  

Σαμαράς Ευστάθιος  

21 Φεβ 2022, 01:43 

Σε επίρρωση των ενστάσεων του Δήμου Σκύρου αναφορικά με την απόπειρα επιβάρυνσης της 

νήσου με "αιολικό πάρκο" 330MW, με τις οποίες ανεπίφυλακτα συμφωνεί κάθε νοήμων 

πολίτης, παρακαλώ να ληφθούν υπ'όψη και να αξιολογηθούν κατα την εύλογη κρίση της 

Κυβέρνησης της χώρας, τα ακόλουθα : 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μάστορας-γιάννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#aurelien-satta-de-nettancourt
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#στριγκου-σταμολια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καρύγιαννης-νίκος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#satta-de-nettancourt-clement
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σαμαράς-ευστάθιος


1. Η αιτιολογία ότι “κατά της Αίτησης προς ΡΑΕ για ανάπτυξη Αιολικού Πάρκου (απο την 

τότε “επενδύτρια” ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε) δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις” μολονότι νομότυπη δεν 

απέχει απο το να είναι υποκριτική. Και αυτό γιατί : Δυσανάλογα προς το μέγεθός της 

δημοσιεύτηκε, ίσως σκόπιμα, σε δύο μόνον εφημερίδες μεσαίας κυκλοφορίας (ΕΣΤΙΑ και 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ), και μάλιστα τη Μεγάλη Παρασκευή 29/4/2005, δηλαδή ημέρα ιδιαίτερα 

χαμηλού αναγνωστικού περι αυτά ενδιαφέροντος. 

2. Η προτεινόμενη ανάπτυξη Αιολικού Πάρκου 300 MW στη νότια Σκύρο των 25.000 στρεμμ. 

ίσου περίπου σε ισχύ με τα αιολικά πάρκα της νότιας Εύβοιας των 300.000 στρεμμ. χωρίς 

μάλιστα να εντάσσεται σε οποιοδήποτε Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο καταλήγει σε 

αναπόφευκτα εξόφθαλμη παραβίαση του Συντάγματος, για την οποία οι δημόσιοι λειτουργοί, 

ή και υπουργοί που τυχόν εισηγούνται θετικά, ή και την προωθούν στη Βουλή για ψήφιση 

επωμίζονται άσύμμετρες ευθύνες. 

3.Τέλος ας μήν παραβλέπεται οτι η νυχτερινή λειτουργία του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου 

της χώρας σαν μπουκέττου απο κόκκινα φώτα στον ελάχιστο χώρο της Σκύρου, δηλαδή του 

πιό σημαντικού "αεροπλανοφόρου" της χώρας, ναι !!! δημιουργεί ζητήματα εθνικής 

ασφάλειας, "ζεσταίνοντας τα κουμπιά" των αεροπλάνων και των drones της "φίλης και 

γείτονος". …….και ας μη βρεθεί κανένας αφελής να ισχυριστή οτι "εχουν γνώσιν οι φύλακες" 

.....αγνοώντας σκόπιμα την αυξημένη ετοιμότητα της αεροπορίας, με θυσίες όμως πρόσθετου 

υλικού αλλά και νέων Μπαλταδώρων (*)  έξω απο τις Μέσα Ποδιές (**).  

(*) «Hμέρα θρήνου για όλη την Ελλάδα και μέρα τιμής για το Σμηναγό Μπαλταδώρο που 

έχασε τη ζωή του για να υπερασπιστεί την Πατρίδα μας»                     Βασίλης Κικίλιας. 

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018 12:00 

(**) Νησίδες 1.5 μίλι βόρεια απο το Αεροδρόμιο της Σκύρου….. 

Τσακαμης Γιαννης  

21 Φεβ 2022, 01:47 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ 

Εδώ και πολλά χρόνια-πλέον των δέκα-ένας εφιάλτης πλανάται πάνω από το νησι μας,τη 

Σκύρο μας. Η κατασκευή ενός τεράστιου αιολικού πάρκου στο Ν.Α. μέρος που όμοιο του δεν 

θα υπάρξει σε άλλο νησί ούτε σε άλλο τόπο. Παρά τις αντιρρήσεις  των κατοίκων, των 

συλλογικών φορέων του Δήμου Σκύρου και της περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας οι 

κάθε λογής επενδυτές επιμένουν να "ριξουν" λεφτά στο νησί μας. Λεφτά από επιδοτήσεις 

άσχετα έαν θα παραχθεί ποτέ ηλεκτρικό ρεύμα από αυτά τα τέρατα. Το θέμα είναι η 

εγκατάσταση των εκτρωματων αυτών ώστε ο μέγιστος επιθυμητός στόχος τους να επιτευχθεί. 

Χθες είχαμε τους καλόγερους "επενδυτες" και σήμερα επενδυτές που οσφριζονται άφθονο 

ευρωπαϊκό χρήμα στο βωμό της πράσινης ανάπτυξης. Η φυσιογνωμία ενός τόπου, η χλωρίδα 

και η πανίδα αλλά κυρίως οι ευαισθησίες των κατοίκων που τεκμηριωμένα αντιδρούν σε μια 

τέτοια επενδυση καθολου δεν τους απασχολούν. "Πράσινα άλογα" λένε κάποιοι ειρωνικά 

σχολιάζοντας τις αντιδράσεις μας. 

Η Πράσινη Ανάπτυξη είναι το μέλλον της Ευρώπης. Δεν το καταλαβαίνετε; Εμείς όμως λέμε 

πως οι επιδοτήσεις είναι ο στόχος των διαφόρων πανεξυπνων επενδυτών, και μόνο αυτές. 

Άραγε πόσοι έχουν αναρωτηθεί εάν θα εφαρμοστούν οι περιβαντολογικες μελέτες και θα γίνει 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσακαμης-γιαννης


αποξήλωση με τη λήξη της σύμβασης  όλων των υλικών. Μάλλον θα μείνουν στους αιώνες 

φέρνοντας τους απογονους μας σε απελπισία και αγανάκτηση για όσα δεν κάναμε γι'αυτους. 

Αισθάνομαι πολύ απογοητευμενος με τους πολιτικούς παράγοντες που θυσιάζουν τα πάντα 

στο βωμό της οποιας "ανάπτυξης". Αισθανομαι οργή γιατί μας αγνοούν.Μας θεωρούν 

αμελητέα ποσότητα αντίστασης.Μας μετρούν ωσάν κουκιά στις κάλπες τους.  

Φίλοι συμπατριώτες, ελάτε όλοι μαζί να αντισταθούμε στον όλεθρο που έρχεται. Να 

αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τον τόπο μας, τη ζωή μας, των παιδιών μας την αυριανή 

μέρα. Ας μην παραμείνουμε άπραγοι θεατές των εξελίξεων. Η ιστορία κάθε τόπου γράφεται 

από αυτούς που τον κατοικούν. Στο χέρι μας είναι οι σελίδες της να είναι ένδοξες. Σας 

περιμένω στο μέτωπο της αντίστασης. 

                                         Γιάννης Τσακαμης 

                                     Πρώην δήμαρχος Σκυρου 

       

mehler kardache claudia  

21 Φεβ 2022, 01:52 
Είμαι κάθετα αντίθετος με το τιτάνιο έργο εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη 

Σκύρο, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τη διατήρηση της φύσης, του 

οικοσυστήματος και της ομορφιάς των τοπίων αυτού του μοναδικού νησιού. Είμαι 

υιοθετημένος σκυριώτης αφού μένω εκεί το ένα τρίτο του χρόνου σε ένα σπίτι 

που έχτισα. Επισκέφτηκα αυτό το νησί για πρώτη φορά πριν από δεκαπέντε χρόνια 

και με κατέκτησε η μοναδική του αυθεντικότητα, η πλήρως διατηρημένη φύση του 

και αποφάσισα να εγκατασταθώ εκεί. Αυτό το έργο θα ήταν μια πραγματική 

καταστροφή και θα ήταν ο ανακοινωμένος θάνατος αυτού του μικρού παραδείσου. 

Kirchner Elia-Mara  

21 Φεβ 2022, 01:53 

Dear people in power and those that wish to make a difference, 

to Europe, to Greece but also to this beautiful and diverse island. Renewable Energie is 

important, but it is as important to look for places where we can harvest wind in a earth and 

nature respecting and responsible way. The plans they have for Skyros is nothing near that, 

they interfere with nature and the habitat of many resident species and for this with the origin 

idea behind "green energy" to be good for us people and the planet and therefore the other 

living beings that we share our world with. 

I am half greek half german and I lived on Skyros from 2013-2015, when I heard of this insane 

plan to istall a windfarm on the mountainous part of the Island for the first time. Back then it 

already was clear that they needed to dismantle a huge part of the mountain and many people 

fought against this plan and it breaks my heart that they face the threat, to lose their fight for 

nature, once again. 

I don't want to say Greece is the only bad example for failed projects founded by european 

funds, but especially in terms of the very eager and not thought out and reasonable installing 

of wind farms, Greece is not just about to get a bad reputation about their acting against nature 

on all costs, but it is also destroying one of their main pillars of income, their beautyful 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mehler-kardache-claudia
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#kirchner-elia-mara


landscape that fascinates humanity since centuries and draws them to your beaches and 

hystorical sceneries. 

Istalling this windfarm on Skyros would be devastating for the ecosystem and the Green 

Tourism on Skyros, so I plea for stopping this insane plans and to start acting well thought out 

and with responsibility for people and nature.  

Καραγιάννη Νάνσυ  

21 Φεβ 2022, 01:55 

Πως μπορεί να θεωρηθεί πράσινη μια ενέργεια, η παραγωγή της οποίας συνεπάγεται την μη-

αναστρέψιμη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και της ζωής των κατοίκων στα μέρη 

όπου πρόκειται να παραχθεί? 

Η λύση των ΑΠΕ είναι οικονομικά ασύμφορη και ενεργειακά σπάταλη. Συμφέρουσα είναι 

μόνο για τις εταιρείες. 

Ένα απόλυτο ΟΧΙ στην μετατροπή των νησιών και των βουνών και της Ελλάδας ολόκληρης 

σε βιομηχανική ζώνη. 

Ο τόπος που μας φιλοξενεί απαιτεί σεβασμό. Δεν ανήκει σε κανέναν. 

Καρποδίνης Αν.  

21 Φεβ 2022, 02:10 

Κατάληψη του νησιού. ---------- 

Επισκέφθηκα το νησί προσφάτως για πρώτη φορά για να αγοράσω ακίνητο για ιδία χρήση. 

Ένα νησί με δύο τρεις οικισμούς και υπέροχη φύση, κατά μεγάλα μέρη απάτητη και ανέγγιχτη. 

Προ τεσσάρων ημερών, κατά την δεύτερη επίσκεψή μου, πήγα στον νότο και εντυπωσιάστηκα 

με την άγονη ομορφιά του και την γαλήνη του, και από την υπέροχη ακτογραμμή του. Είναι 

ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ότι σκοπεύει το «ελληνικό» κράτος να καταλάβει με τόσο τεραστίας κλίμακας 

βιομηχανικό έργο όλο το τμήμα αυτό, ουσιαστικά στερώντας το νησί και από το βορρά 

(στρατιωτική βάση) και από το νότο, και με τόσο προφανώς αμφιλεγόμενες αποφάσεις ή 

νομικούς τακτικισμούς όπως καταμαρτυρείται. 

Καμία ανάγκη δεν δικαιολογεί να αλώνονται με τέτοιον ολοκληρωτικό τρόπο τα εδάφη της 

Ελλάδας. 

  

Παρατίθεται σχετικός νόμος. 

Νόμος 1650 της 15/16.10.86 

Για την προστασία του περιβάλλοντος (Α' 160) 

άρθρο 1 αναφέρει:  

1. Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιδιώκονται:   

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραγιάννη-νάνσυ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καρποδίνης-αν


δ) Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου και ιδιαίτερα περιοχών με μεγάλη 

βιολογική, οικολογική, αισθητική ή γεωμορφολογική αξία. 

  

  

  

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή  

21 Φεβ 2022, 02:39 

Όχι στις ανεμογεννήτριες!!!! 

Όχι στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος!!! Η περιοχή είναι Natura και μόνο αυτό τα 

λέει όλα!!! 

Αφήστε ήσυχη τη Σκύρο , όχι τέρατα κι εδώ!!! 

Καλησπέρη Αγγελική  

21 Φεβ 2022, 02:44 

Σαν βιολόγος ειδικευμένη στην προσασία περιβάλλοντος δεν θα αφήσω το συναίσθημά μου 

να μιλήσει, θα αφήσω τους ειδικούς διακεκριμένους συναδέλφους που με τις γνώσεις και μετά 

από μελέτη των δεδομένων της περιοχής κατέληξαν στα παρακάτω:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE09NAT/GR/000323 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΣΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΖΕΠ GR 2420006 

«ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ 

Με δεδομενο ότι η περιοχή του Όρους Κόχυλα, εντός και εκτός του τόπου NATURA 2000, 

θεωρείται το πλεον αξιόλογο από άποψης βιοποικιλότητας τμημα της Σκύρου και 

λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς και μη αντιστρεπτες επιπτώσεις για την περιοχή που 

εκτιμάται ότι θα προκληθούν από την εγκατάσταση και λειτουργία 9 αιολικών πάρκων, με 111 

ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 333 MW, θεωρήθηκε απαραίτητη η σύνταξη της 

παρούσας αναφοράς, η οποία σε συνδυασμό με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν επιστημονικά 

στοιχεία και έγγραφα, τεκμηριώνει την εκτιμώμενη βλάβη στο αντικείμενο προστασίας 

του τόπου NATURA 2000 και παράλληλα ασκεί κριτική στη μεθοδολογία και στα 

ευρήματα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου. ... 

...Η περιοχή GR2420006, αποτελεί τόπο του δικτύου NATURA 2000, ο οποίος μάλιστα έχει 

χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ λόγω της  σημασίας του στην υποστήριξη μιας από τις μεγαλήτερες 

αποικίες του Μαυροπετρίτη παγκοσμίως και της μεγαλήτερης στην χώρα μας.... 

...Η εγκατάσταση του αιολικού σταθμού αποτελεί 

ασύμβατη οικονομική δραστηριότητα με την προστασία της περιοχής NATURA 2000 

και την οικολογική αξία του Όρους Κόχυλας, ενώ η αν  λόγω ΜΠΕ δεν αποτυπώνει 

επαρκώς την οικολογική κατάσταση της περιοχής και τις συνέπειες του 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγιωτοπούλου-λαμπρινή
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλησπέρη-αγγελική


αιολικού σταθμού στην οικολογική της ακεραιότητα. Με δεδομένο ότι η ΜΠΕ του έργου 

αποτυγχάνει να αποδείξει, χρησιμοποιώντας αδιαμφισβήτητα επιστημονικά δεδομενα, 

ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην ακεραιότητα της 

ΖΕΠ, με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της Οδηγίας 92/43/EE, 

καθώς και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(Waddensea case C127/02), εκτιμάται ότι η αίτηση για περιβαλλοντική αδειοδότηση του 

συγκεκριμένου έργου θα πρέπει να απορριφθεί.   

Μπορείτε να βρείτε όλο το τεχνικό υπόμνημα στο παρακάτω link.  

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

Λαμπρου Αγγελική  

21 Φεβ 2022, 02:48 

Σεβασμό στο περιβάλλον και στην τοπική κοινότητα η οποία είναι εναντίον και δεν θα δεχθεί 

αυτό το έγκλημα!! 

ΌΧΙ Στην καταστροφή της Σκύρου από τις ανεμογεννήτριες..! 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

21 Φεβ 2022, 02:49 

Το προγραμματιζόμενο έργο της εγκατάστασης πάρκου ανεμογεννητριών βιομηχανικής 

κλίμακας στη Σκύρο είναι απαράδεκτο και εντελώς λανθασμένο. Το ίδιο  συμβαίνει δυστυχώς 

και με οποιοδήποτε άλλο ανάλογο έργο σε όλη την Ελλάδα. 

Ο τρόπος που έχει επιλεγεί για την εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη 

χώρα είναι λανθασμένος. Τόσο λανθασμένος που καταλήγει να αναιρέσει τις θετικές συνέπειες 

από την, κατ’ αρχάς ορθή, στροφή της παραγωγής ενέργειας σε φιλικές προς τη φύση 

μεθόδους, ήτοι αιολικές, γεωθερμικές, ηλιακές, υδροηλεκτρικές κλπ. 

Είναι λανθασμένος όσον αφορά στην κλίμακα διότι έχει επιλεγεί η δημιουργία λίγων αλλά 

βιομηχανικής κλίμακας πάρκων ΑΠΕ. Αντίθετα η φιλική προς τη φύση μέθοδος είναι η 

ανάπτυξη δικτύου πολλών, μικρής κλίμακας πάρκων ΑΠΕ, αλληλοσυνδεδεμένων, 

συνεργαζόμενων και αναλογικά κατανεμημένων στο τοπίο όλης τη χώρας. 

Είναι λανθασμένος όσον αφορά στη χωροθέτηση των πάρκων ΑΠΕ διότι έχει επιλεγεί η 

τοποθέτηση τους σε τοποθεσίες  αδιατάρακτου φυσικού περιβάλλοντος, η διατήρηση των 

οποίων μάλιστα προστατεύεται από ειδική διεθνή νομοθεσία, που επιχειρείται να παρακαμφθεί 

παράτυπα ή κρυφά. Αντίθετα η φιλική προς το περιβάλλον, την οικονομία και την αειφόρο 

ανάπτυξη λύση είναι η τοποθέτηση των ΑΠΕ σε σημεία που δεν διαταράσσουν τη φύση ούτε 

τα κοινωνικά οικοσυστήματα ούτε το φυσιολατρικό τουρισμό. 

Είναι λανθασμένος όσον αφορά στον όλο σχεδιασμό και συντονισμό του εγχειρήματος της 

εφαρμογής των ΑΠΕ στη χώρα, διότι όλα αυτά έχουν εγκαταληφθεί αποσπασματικά και 

μάλιστα με χαριστικούς όρους, στην οδηγούμενη από την κερδοσκοπία, πρωτοβουλία των 

ιδιωτών επιχειρηματιών. Αντίθετα η σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης αλλά και 

συμφέρουσα προς την κοινωνία λύση είναι αρχικά η εκπόνηση χωροταξικής μελέτης για όλη 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαμπρου-αγγελική
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σαββιδησ-κωνσταντινοσ


την επικράτεια και στη συνέχεια η αναλογική κατανομή των ΑΠΕ στις επιμέρους περιοχές, 

μέσω εξειδικευμένων μελετών εφαρμογής, σε συνεργασία μεν με τους ιδιώτες επιχειρηματίες 

αλλά με συντονισμό και έλεγχο από το κράτος και τους ΟΤΑ. 

Είναι λανθασμένος όσον αφορά στον κοινωνικό διάλογο διότι ενώ η συμμετοχή της κοινωνίας 

στη λήψη των αποφάσεων είναι νομοθετικά και ηθικά επιβεβλημένη εντούτοις είτε 

παρακάμπτεται πλήρως είτε καλύπτεται υποκριτικά πίσω από προσχηματικές διαδικασίες 

δήθεν διαβούλευσης, που ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα της. 

Δεν είναι λοιπόν ούτε «στραβός  ο γιαλός» ούτε ο αέρας ούτε ο ήλιος ούτε  το ποτάμι. Είναι 

οι πολιτικοί κι η διαπλοκή τους με την κερδοσκοπία που «στραβά αρμενίζουνε». Κι είναι 

σίγουρο πως θα πέσουν σε ύφαλους, θα φάνε τα μούτρα τους και θα βρουν μπροστά τους τη 

δίκαιη αντίσταση της  τοπικής κοινωνίας των Σκυριανών. Θα βρουν απέναντι τους επίσης 

όλους εμάς τους φίλους της Σκύρου. 

Κωνσταντίνος Σαββίδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ 

Απεργη Μαριαννα  

21 Φεβ 2022, 02:54 

Εμφανής έλλειψη σεβασμού προς το περιβάλλον και την παράδοση του νησιού Καταστροφικό 

έργο με μοναδικό στόχο το προσωπικό κέρδος.  

ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΑΝΝΑ - Εκδρομικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σκύρου  

21 Φεβ 2022, 03:07 

Τα 200 μέλη του Συλλόγου Σκύρου «Αρίων» αντιτάσσονται στην εγκατάσταση του Αιολικού 

Πάρκου στο Νότιο τμήμα του νησιού και τις ολέθριες συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον αλλά 

και την οικονομία του νησιού μας 

Λέμε ΝΑΙ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά ένα τεράστιο ΟΧΙ στην αιολική 

βιομηχανοποίηση της Σκύρου και στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών  σε περιοχές  natura, 

ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και βιοποικιλότητας. 

 Όλοι οι κάτοικοι και οι φίλοι της Σκύρου πρέπει να υπερασπιστούμε στο στο έπακρο τα 

συμφέροντά του νησιού μας και όλοι μαζί ενωμένοι, να αγωνιστούμε προκειμένου να 

προφυλάξουμε το νησί μας και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό μέλλον στα παιδιά μας 

λέγοντας ΟΧΙ σ’ αυτό το απαράδεκτο σχέδιο καταστροφής της Σκύρου.   

Σακκάς Φίλιππος  

21 Φεβ 2022, 03:10 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Δεν μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί 

τέτοιο βαρύ έργο. Ίχνος σεβασμού κι ευθύνης προς τους κατοίκους, την χλωρίδα και την 

πανίδα, την ιστορία, την παράδοση, την ανάπτυξη, το παρόν και το μέλλον του τόπου.  

ΠΑΠΑΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΕΛΕΝΗ  

21 Φεβ 2022, 09:09 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#απεργη-μαριαννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βιργιλιου-αννα-εκδρομικός-και-πολιτιστικός-σύλλογος-σκύρου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σακκάς-φίλιππος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαγαρουφαλη-ελενη


Το έργο είναι εξαιρετικά δυσανάλογο του μεγέθους του νησιού με αποτέλεσμα να μην πείθουν 

κανένα/μία μας τα άνωθεν προβαλλόμενα επιχειρήματα. 

Η ουσιαστική συν-εργασία με τις τοπικές Αρχές και τους ντόπιους κατοίκους είναι επιτακτική 

για το καλύτερο όλων μας, Σκυριανών και φίλων της Σκύρου και όλων των νησιών μας. 

Μικές Παναγιώτης  

21 Φεβ 2022, 09:16 

Όχι στην καταστροφή του τόπου μας.. 

Reusser Dominique  

21 Φεβ 2022, 09:28 

I don't support the project 

Μπενιουδάκης Μιχάλης  

21 Φεβ 2022, 10:19 

Πότε επιτέλους οι εκάστοτε κυβερνήσεις, θα σεβαστούν το φυσικό περιβάλλον, και θα 

ακούσουν τις τοπικές κοινωνίες; 

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ  

21 Φεβ 2022, 10:20 

Διαφωνώ κάθετα με την επένδυση που καταστρέφει το φυσικό περιβάλον με σκοπό μόνο το 

κέρδος μιας μικρής μερίδας ανθρώπων 

Μαργαριτη Σοφια  

21 Φεβ 2022, 10:22 

Για να γίνει το έργο που σχεδιάζετε θα κακοποιηθει το νησί, θα εξελειφθει εν μέρει σημαντική 

και μοναδική πανίδα και οι συνέπειες θα ειναι ανεπανορθωτες γι αυτό το νησί. Είναι λάθος να 

γίνει μια τόσο μεγάλη παρέμβαση σε ένα τέτοιο τοπο.  

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

21 Φεβ 2022, 10:23 

Εγκληματική ενέργεια σε βάρος του νησιού μας.Επιεικως απαράδεκτη η τοποθέτηση 

γιγάντιων ανεμογεννητριών σε προστατευόμενη περιοχή . 

ΣΚΡΙΝΗ ΝΑΤΑΣΑ  

21 Φεβ 2022, 10:30 

Είναι πραγματικά υποκριτικό να προβάλεται ως "πράσινο" και περιβαλλοντικά θεμιτό ένα 

σύνολο ενεργειών και κατασκευών οι οποίες τελικά θα γεμίσουν τσιμέντο και μέταλλο ένα 

παρθένο περιβάλλον που μέχρι τώρα προστατεύεται στο μεγαλύτερο μερος του ως περιοχή 

ΝΑΤURA και τελικα απολαμβάνει όχι μόνο ο άνθρωπος αλλά και τα σπάνια ή προς εξαφάνιση 

είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί η Σκύρος. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μικές-παναγιώτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#reusser-dominique
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπενιουδάκης-μιχάλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξουλογησ-φιλημων
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαργαριτη-σοφια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπασταθη-καλλιοπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκρινη-νατασα


Το έργο είναι εκτός κλίμακας, θηριώδες και αδικαιολογητο. 

Όσον αφορά τις 60 μόνιμες θέσεις εργασίας για τις 58 ανεμογεννήτριες θα ήταν ενδιαφέρον 

να διευκρίνιστει πως ακριβώς δικαιολογούνται. 

Με εκτίμηση 

Σκρινή Νατάσα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ 

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21 Φεβ 2022, 10:32 

Όχι στην καταστροφή χλωρίδας και πανίδας του πανέμορφου νησιού μας από την τοποθέτηση 

τεραστιων ανεμογεννητριών σε περιοχή Natura. 

von Buelow Friederike  

21 Φεβ 2022, 10:36 

We will loose a lot of tourists, which means a lot of income for the skyrians. Who wants to 

spent the holydays on a beach with the view to windmills??? 

  

Κορομηνας Κωνσταντίνος  

21 Φεβ 2022, 10:37 

Ο. Χ. Ι. 

Γιατι: 

Χθες γύρισα από το πανέμορφο, χωρίς ασπρους τερατοανεμιστηρες να γυρίζουν, φυσικού 

καλούς νησί, και έτσι θέλω να το ξαναδώ όταν ξαναπάω.  

Μεταξάκης Νικόλαος  

21 Φεβ 2022, 10:39 

Καταστροφικό για ένα τέτοιο νησί ! 

  

von Buelow Friederike  

21 Φεβ 2022, 10:46 

At least skyros will loose a lot of tourists, which means income for many skirians. Nobody 

wants to spent the holidays on a beach with the view to this huge windmills! 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΙΛΟΛΑΟΣ  

21 Φεβ 2022, 10:49 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπασταθησ-δημητριοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#von-buelow-friederike
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κορομηνας-κωνσταντίνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μεταξάκης-νικόλαος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#von-buelow-friederike-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθιου-φιλολαοσ-2


ΈΝΑ ΤΌΣΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΈΡΓΟ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΌ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΊ 

ΜΑΣ ΛΈΜΕ ΌΧΙ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΎ ΜΑΣ  

Εικοσιπενταρχου Θέμις  

21 Φεβ 2022, 10:52 

Το παραπάνω σχέδιο ,αν πραγματοποιηθεί ,θα προκαλέσει βλάβη ανεπανόρθωτη στο φυσικό 

περιβάλλον κι η οικονομία του νησιού θα σημειωθεί κι αυτή ,εφόσον είναι στοοιχεια 

αλληλένδετα. Είναι ξεκάθαρο πως οι δημιουργοί της δε γνωρίζουν βασικά πράγματα για το 

πώς αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις επηρεάζουν τη ζωή στο νησί,μπορούν να ζητήσουν τη 

βοήθεια των Ελληνικών πανεπιστημίων που ήδη έχουν ερευνησει το θέμα. Μεσοπροθεσμα 

κάποιοι θα επωφεληθούν οικονομικά από το παραπάνω σχέδιο,αλλά αυτό θα είναι 

εγκληματικό αν σκεφτούμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ,που θα σημειώσουν 

ανεπανόρθωτα και τις επόμενες γενιές.Με εκτίμηση 

ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ  

21 Φεβ 2022, 10:53 

Λέμε ΝΑΙ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά ΟΧΙ σ αυτό το τερατούργημα που θα 

καταστρέψει ανεπανόρθωτα το νότιο τμήμα του νησιού μας. Η Σκυρος έχει παραχωρήσει 

εκτάσεις για στρατιωτικές εγκαταστάσεις ( ναύσταθμος, αεροδρόμιο ). ΦΤΑΝΕΙ!! Ας μείνει 

κάτι για τα παιδιά και τα εγγόνια μας!!! 

Ηλιάκης Μανώλης  

21 Φεβ 2022, 10:56 

Στις περισσότερες περιοχές όπου οι κάτοικοι αντιδρούν εκτός των λόγων που αφορούν την 

επίδραση στο φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τη ζημιά των δασών, υπάρχει και μια 

άλλη παράμετρος. Αντιδρούν και στη βάναυση αλλοίωση του τοπίου έτσι όπως το έχουν 

γνωρίσει και το βιώνουν. Το τοπίο αυτό αποτελεί για τους κατοίκους του και συστατικό 

στοιχείο της ταυτότητας της τοπικής τους κοινωνίας. Έχουν μια εικόνα του χώρου τους κι 

αισθάνονται ότι αυτήν απειλείται από τις ανεμογεννήτριες. Και πολύ εύστοχα συμβαίνει αυτό, 

όπως παραδέχονται και οι επιστήμες του τοπίου και του περιβάλλοντος. Ξέρουμε αυτήν τη 

στιγμή εξάλλου ότι το τοπίο όπου αναπτύσσονται οι ανεμογεννήτριες αντιμετωπίζει 

σοβαρά προβλήματα, όπως από το οδικό δίκτυο το οποίο αναπτύσσεται παράλληλα για τη 

μεταφορά, καθώς η επιλογή της αερομεταφοράς δεν υποστηρίζεται από τις αεροπορικές 

εταιρίες γιατί δεν τις συμφέρει». 

von Buelow Friederike  

21 Φεβ 2022, 10:58 

Eventually skyros will loose a lot of tourists, which means a lot of skyrians will loose income. 

No tourist will spent the holidays with a beach with a view to this huge windmills! 

Ζάγορα Μαρία  

21 Φεβ 2022, 11:01 

Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, ως απλός πολίτης, να γίνουν μελέτες για τα συγκεκριμένα 

έργα, που να συμβαδίζουν με το σεβασμό προς το περιβάλλον και την ιστορία του κάθε τόπου. 

Όχι, λοιπόν στην αυθαίρετη και στυγνή ισοπέδωση του τόπου μας. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#εικοσιπενταρχου-θέμις
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλακη-αμερισσα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ηλιάκης-μανώλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#von-buelow-friederike-3
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζάγορα-μαρία


ΙΝΔΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

21 Φεβ 2022, 11:02 

Η περαιτέρω αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος ενός νησιού - σταθμού αποδημητικών 

πουλιών στην καρδιά του Αιγαίου,  που προσφέρει ήδη βαρύ τίμημα με τη στρατιωτικοποίηση 

σημαντικών περιοχών του, δε συνιστά σώφρονα επιλογή, στο όνομα μάλιστα μιας φιλικής 

προς το περιβάλλον εναλλακτικής μορφής παραγωγής ενέργειας. 

Η κριτική για την βραχυπροθεσμη αποδοτικότητα και η ανεπανόρθωτη καταστροφή των 

τόπων εγκατάστασης και των κορυφογραμμών στο πλέον σημαντικό κεφάλαιο του φυσικού 

περιβάλλοντος που διαθέτει ο τόπος, η ελλειπής πληροφόρηση και η εμμονή εγκατάστασης 

ενός εξωφρενικά δυσανάλογου όγκου γενητριών προς τις ανάγκες του νησιού, και μάλιστα σε 

προστατευόμενες περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλογικής σημασίας, προδίδουν απληστία και 

άκριτη θυσία πολύτιμων δημόσιων αγαθών σε ιδιοτελή συμφέροντα. 

Η τοπική κοινωνία και οι φίλοι της εξανίστανται δικαίως. Το νησί, μυθικός τόπος για Έλληνες 

και ξένους, κιβωτός σημαντικής παράδοσης και ιδιαίτερου κάλους,  θα πρέπει να προστατευτεί 

από την ολοκληρωτική καταστροφή της. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  

21 Φεβ 2022, 11:04 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ινδαρεσ-δημητρησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χριστοδουλου-ιορδανησ
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, 

μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να 

μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Παυλής Σταμάτης  

21 Φεβ 2022, 11:08 

Όχι δεν συμφωνώ με αυτή την νέα καταστροφή,εχομε δόση τόσα, όχι τέλος 

Εικοσιπεντάρχου Θέμις  

21 Φεβ 2022, 11:08 

Θεωρώ απαράδετο το γεγονός ότι υποβάλλεται καν μια τέτοια μελέτη. Γιατί απλώς δεν 

συνυπολογίζουν τηις έρευνες των Ελληνικών πανεπιστημίων? Μεσοπρόθεσμο οικονομικό 

κέρδος και μακροπρόθεσμη ανεπανόρθωτη βλάβη του φυσικού κι ανθωπίνου περιβάλλοντος. 

Θα ζημειωθεί εξαιρετικά ο ντόπιος πληθυσμός ,αν και πρόσκαιρα κάποιοι θα επωφεληθούν 

οικονομικά. Αισχρό ως προς την πρόθεση και την αισθητική. Με εκτίμηση 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παυλής-σταμάτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#εικοσιπεντάρχου-θέμις


ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  

21 Φεβ 2022, 11:11 

Η αιολική ενέργεια θεωρείται μία ήπια μορφής ενέργεια, με στόχο της προστασία του 

περιβάλλοντος. Οι τεράστιες όμως κατασκευές που θα τοποθετηθούν στα βουνά μας θα 

καταστρέψουν την χλωρίδα και την πανίδα του τόπου μας. Στο βωμό του κέρδους θυσιάζουμε 

πηγές ζωής για μας και τα παιδιά μας, πολύ περισσότερο όταν επιλέγονται περιοχές natura. Ας 

αφήσουμε τη φύση να μας βοηθήσει και να σταματήσουμε να επεμβαίνουμε συνέχεια. Τα 

καταστροφικά αποτελέσματα της επεμβατικής δραστηριότητας του ανθώπου τα βιώνουμε 

ακόμα και τώρα. Μετά θα είναι αργά να διορθώσουμε τέτοιες καταστάσεις. 

Κρητικός Νικόλαος  

21 Φεβ 2022, 11:13 

Τα έργα ΑΠΕ πρέπει να διέπονται από τις αρχές της αναλογικότητας και χωροταξικότητας. 

Όσοv αφορά την αναλογικότητα δεν είναι συμβατό, διότι από ένα μικρό νησί  όπως η Σκύρος 

που το διπλάσιο των μεγίστων αναγκών του σε ενέργεια είναι  10ΜW προωθείται έργο 

παραγωγής 300MW 

Όσον αφορά την χωροταξικότητα δεν είναι συμβατό, διότι το έργο προτείνεται να  γίνει σε 

περιοχή NATURA, Ζώνη Ειδικής Προστασίας ,IBA ( Σημαντική για τα πουλιά περιοχή), η 

αξία της οποίας αναδείχτηκε με το πρόγραμμα LIFE που εκπόνησε ο Δήμος Σκύρου (4ο 

βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης) και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που είχε ως 

αποτέλεσμα την Υπουργική απόφαση 51979/21-12-2017 η οποία απαγόρευε την εγκατάσταση 

αιολικών σταθμών σε αυτή τη περιοχή. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας (αρ. 1690/2020) μέχρι να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει τους 

όρους προστασίας. 

Ενόψει κατάθεσης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την έκδοση του 

προαναφερόμενου Προεδρικού Διατάγματος, έρχεται το σχέδιο αυτό που είναι κατάφορα 

αντίθετο με τη προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί άραγε τόση βιασύνη; Μήπως γνωρίζοντας 

οι «επενδυτές» ότι η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη θα τους το απαγορεύει θέλουν να 

προλάβουν να θυσιάσουν το περιβάλλον για το κέρδος και μόνο. 

ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΤΕΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ. 

Σκύρος 21/02/2022 

Νικόλαος Κρητικός 

Γεωπόνος 

ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

21 Φεβ 2022, 11:23 

Κατηγορηματικά ΟΧΙ στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο νησί μας .Σεβασμός στην 

ιστορία και την παράδοσή μας . 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδοπουλου-θεοδωρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κρητικός-νικόλαος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μωραιτη-αλεξανδρα


ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

21 Φεβ 2022, 11:26 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη χώρα 

μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών 

στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, 

πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται η 

εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και 

από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπονατσοσ-δημητρησ
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του 

Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, 

νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης του 

νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη οικονομικών 

δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού τρόπο, με σεβασμό 

στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα καταστρατηγηθούν βάναυσα και 

ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού Σταθμού. 

Χέλμης Σάββας  

21 Φεβ 2022, 11:27 

Το να καταστραφεί το περιβάλλον της Σκύρου για ενεργειακή εκμετάλλευση με σκοπό το 

κέρδος δεν πρέπει να περάσει. Το να υπάρχει μια ήπια και συμπληρωματική πηγή ενέργειας 

στο υπάρχον δίκτυο για την αυτονομία του νησιού, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να 

διαφωνήσει. Υπάρχουν λύσεις δοκιμασμένες, όπως οι ποντισμένες ανεμογεννήτριες στην 

ανοιχτή θάλασσα οι οποίες έχουν μεγαλύτερη απόδοση λόγω του ισχυρότερου ανέμου που 

πνέει στα ανοικτά  ή η παραγωγή ενέργειας από την κίνηση των κυμάτων. Μηχανισμοί που 

δεν έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον, την πανίδα ενός τόπου και φυσικά στην αισθητική! 

Λύσεις υπάρχουν όπως οι παρακάτω... 

https://youtu.be/g3u_C8T5S04 

https://youtu.be/fDPu6XjkP9U 

ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

21 Φεβ 2022, 11:29 

Σε ένα νησί που αναπτύσσεται τουριστικά ,ειδικά τα τελευταία χρόνια,είναι απαράδεκτο να 

υπάρχει ακόμη και σαν σκέψη η τοποθέτηση γιγάντιων ανεμογεννητριών . 

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

21 Φεβ 2022, 11:33 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χέλμης-σάββας
https://youtu.be/g3u_C8T5S04
https://youtu.be/fDPu6XjkP9U
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νουλασ-κωνσταντινοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπονατσοσ-γιωργοσ


1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη χώρα 

μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών 

στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, 

πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται η 

εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και 

από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία 

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του 

Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, 

νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης του 

νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη οικονομικών 

δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού τρόπο, με σεβασμό 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα καταστρατηγηθούν βάναυσα και 

ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού Σταθμού. 

Λάβάσάσ Όρέστή  

21 Φεβ 2022, 11:33 

ΌΧΊ  

Μαλλιαρού Ελένη  

21 Φεβ 2022, 11:44 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λάβάσάσ-όρέστή
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαλλιαρού-ελένη
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

21 Φεβ 2022, 11:52 

Λέμε ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες και στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού 

μας (περιοχή NATURA 2000). 

Σύμφωνα με στοιχεία, η ποσότητα παραγόμενης ενέργειας είναι ασήμαντη, ενώ η καταστροφή 

του φυσικού περιβάλλοντος ανεπανόρθωτη! Το κόστος απόσυρσης των ανεμογεννητριων, 

όταν πλέον έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, είναι τεράστιο με αποτέλεσμα οι επενδυτές 

να τις αφήνουν να κοσμούν το τοπίο! 

Το νησί μας και γενικότερα η χώρα μας έχει απίστευτο φυσικό πλούτο και ομορφιά! Δε 

θέλουμε να αφήσουμε να καταστραφεί! 

Θέλουμε υγιές φυσικό περιβάλλον και οικοσύστημα να αφήσουμε στις επόμενες γενιές!  

Τζαβέλλα Έλλη  

21 Φεβ 2022, 11:53 

Άλλο ένα έργο ΑΠΕ που καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον, αποδεικνύοντας ότι ο όρος 

"¨Πράσινη Ανάπτυξη" είναι παραπλανητικός και υποκιριτικός. Τα έργα ΑΠΕ οφείλουν να 

χωροθετούνται σε περιοχές που έχουν ήδη δεχτεί αποφασιστική ανθρώπινη και βιομηχανική 

παρέμβαση, και όχι να καταστρέφουν εδάφη απείραχτα ως τώρα. Το έργο δεν έχει τη σύμφωνη 

γνώμη της τοπικής κοινωνίας. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παππα-αγγελικη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζαβέλλα-έλλη


ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ  

21 Φεβ 2022, 12:00 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ  ΤΟ 

ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΟΥΝΟ 

ΜΑΣ.                                                                                                          Ο ΚΟΧΥΛΑΣ ΘΑ 

ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ  ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΒΡΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ...ΚΑΙ 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ...ΜΗΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΚΑΝ!!!!!! 

ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ  

21 Φεβ 2022, 12:12 

Λέμε ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες και στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού 

μας (περιοχή NATURA 2000). 

Η καταστροφή της φυσικής ομορφιάς, της χλωρίδας και της μοναδικής πανίδας του νησιού 

μας, από την εγκατασταση του συγκεκριμένου έργου, θα είναι ανεπανόρθωτη!  

ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

21 Φεβ 2022, 12:14 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αυγερινοσ-αυγερινοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζορμπα-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παγωνησ-γεωργιοσ
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΝΑ  

21 Φεβ 2022, 12:18 

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ ! 

ΒΟΥΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΑΠΑΤΗΤΟ, ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ! 

Παχουνδακης Βασιλης  

21 Φεβ 2022, 12:19 

Μια ρυπογονα κατασκευη με ακομα αδιευρινηστα τα αποτελεσματα της μετα το τελος 

λειτουργιας της,μια κατασκευη που ζημειωνει τις τοπικες κοινωνιες αλλα και την πανιδα  του 

νησιου .ειμαστε εναντια στην κατασκευη και καταδικαζουμε τις ενεργειες αυτες που αντι να 

δινουν μελλον και προοπτικη στην συνεχιση της ζωης στα νησια μας που νοσουν απο την 

εγκαταλειψη, δινουν μια ψευδη εικονα βοηθειας της κυβερνησης και κεφαλαιου με την μορφη 

επενδυσης. 

Xanthouli Amerissa  

21 Φεβ 2022, 12:27 

Windenergy is a green energyy is a myth. 

Για σας δεν είναι ασυνήθιστο όταν οι πολίτες αντιδρούν σε μια απόφαση, η οποία έχει ληφθεί 

από την Κυβέρνηση κάι εξετασθεί  από όλες τις πλευρές, θεωρώντας ότι μια απόφαση είναι 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανου-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παχουνδακης-βασιλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#xanthouli-amerissa


μια απόφαση ειδικά όταν η πίεση από την Ευρώπη να πραγματοποιήσει η Ελλάδα με 

ταχύτατους ρυθμούς τους σκοπούς, που αφορούν την κλιματική αλλαγή, είναι μεγάλη. 

Μας κάνει όμως εντυπωση ότι στο έτος 2022 επιλέγεται να πραγματοποιηθεί ένα έργο, προϊόν 

μεγαλομανίας, σε ένα μικρό νησί όπως η Σκυρος, το οποίο είναι εις βάρος του νησιού, των 

κατοίκων και της φύσης του. 

Ειναι πλέον γνωστό, ότι οι τεράστιες επιχορηγήσεις, οι οποίες δόθηκαν επι 20 χρόνια στην 

Γερμανία , φτάνουν στο τέλος τους. 

Οι πρώτες 1000 ανεμογεννήτριες, οι οποίες έιχαν κατασκευαστεί, έχουν σταματήσει να 

γυρνάνε και θα καταστραφούν εντός μικρού διαστήματος. Χωρίς την επιχορήγηση είναι 

φανερό, ότι οι ανεμογεννήτριες δεν είναι αποδοτικές οικονομικά. 

Το έτος 2025 θα σταματήσουν και την επιχορήγηση των 3000 άλλων ανεμογεννητριών. 

Φαίνεται ότι και οι ανεμογεννήτριες, που δουλεύουν ακόμα σήμερα, δεν είναι επίσης 

οικονομικά αποδοτικές. Εκτός αυτού το δίκτυο, χωρίς μεγάλη απορρόφηση ενέργειας, δεν 

μπορεί να είναι σταθερό ακόμα και στην Γερμανία. 

Συμπερασμα. Χωρίς επιχορήγηση φαίνεται να μην είναι αποδοτικές οι ανεμογεννήτριες. 

Ανεξαρτητως των οικονομικών περιορισμών, σιγά σιγά ξυπνάει ο κόσμος και αποδεικνύεται 

επιστημονικά ότι οι ανεμογεννήτριες μπορούν να έχουν επιβλαβή επίδραση στην υγεία των 

απάνθρωπων και των ζώων.(βλέπε αναφορά της RIVM (Κρατικό Ινστιτούτο για την 

Ιατρική  της Ολλανδία) Η τοποθεσία όπου θα κατασκευασθούν οι ανεμογεννήτριες στην 

Σκυρο δεν βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τις κατοικίες. Επομένως θα επηρεάσει σίγουρα 

ένα μεγάλη τμήμα της τουριστικής περιοχής. Ο θόρυβος και το βουητό των ανεμογεννητριών 

διαταράσσουν τον ύπνο των ανθρώπων, δεν κοιμούνται  βαθιά με αποτέλεσμα διαταραχή των 

βιολογικών παραγόντων, οι οποίοι δημιουργούν με την σειρά τους άγχος και μακροπρόθεσμα 

πίεση, αρτηριοσκλήρυνση, ισχαιμία και άλλες καρδιολογικές παθήσεις. Σας παραπέμπω στο 

ολλανδικό site windwiki. 

Δεν μπορείς να αφαιρείς  με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα πραγματοποίησης ενός υγειούς 

περιβάλλοντος για τον άνθρωπο τον Σκυριανο. Δυστυχώς  οι ανεμογεννήτριες είναι μύθος και 

καταστροφή του περιβάλλοντος του ανθρώπου και της φύσης. 

  

ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Γεωργιου  

21 Φεβ 2022, 12:30 

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ !! 

ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  

21 Φεβ 2022, 12:33 

Η αιολική, ως μια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σύμμαχος στη κατά το δυνατό 

μικρότερη επιβάρυνση του φυσικού  περιβάλλοντος. Όμως η θέση που θα λειτουργήσουν οι 

ανεμογεννήτριες πρέπει να μην έχει ως συνέπεια τη καταστροφή του φυσικού πλούτου. Η 

περιοχή στην οποία έχει σχεδιαστεί να τοποθετηθούν αυτές είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανου-αννα-γεωργιου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουφαλεξησ-αργυριοσ


και περιοχή Natura. Προφανώς θα οδηγηθεί η περιοχή σε περιβαλλοντική καταστροφή. Εκτός 

αυτού δεν προβλέπεται κανένα ανταποδοτικό όφελος. 

Συμφωνώ με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  αλλά όχι με τον τρόπο αυτό. Όχι στη 

καταστροφή του φυσικού πλούτου του νησιού, όχι στην ηλεκτρική εκβιομηχάνιση της Σκύρου. 

Ναι στη με μέτρο και κανόνες ανάπτυξη της Σκύρου. Ναι, ακόμη και στις ΑΠΕ σε κατάλληλη 

θέση, για τις ανάγκες και μόνο του νησιού. Μπορεί να βρεθεί τοποθεσία εκτός Σκύρου για την 

υλοποίηση ενός τέτοιου έργου σε άλλα σημεία του Αιγαίου. Χιλιάδες ακατοίκητα νησάκια 

υπάρχουν. Είναι κρίμα για τον όμορφο αυτό τόπο και για την ιστορία του….      

Mildrid hendersen Helene  

21 Φεβ 2022, 12:43 

Dear sirs, 

As a former representative of Gulliver in Skyros I completely disagree with the project of the 

construction of 58 windmills in a NATURA 2000 area. 

There are studies and legal documents that prove that people should not interfere in an  area 

protected by the law and governments should respect this. 

I hope you listen to the voice of the logic and stop this windmill Park. 

Yours sincerely 

  

  

ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  

21 Φεβ 2022, 12:46 

Η αιολική, ως μια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σύμμαχος στη κατά το δυνατό 

μικρότερη επιβάρυνση του φυσικού  περιβάλλοντος. Όμως η θέση που θα λειτουργήσουν οι 

ανεμογεννήτριες πρέπει να μην έχει ως συνέπεια τη καταστροφή του φυσικού πλούτου. Η 

περιοχή στην οποία έχει σχεδιαστεί να τοποθετηθούν αυτές είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους 

και περιοχή Natura. Προφανώς θα οδηγηθεί η περιοχή σε περιβαλλοντική καταστροφή. Εκτός 

αυτού δεν προβλέπεται κανένα ανταποδοτικό όφελος. 

Συμφωνώ με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  αλλά όχι με τον τρόπο αυτό. Όχι στη 

καταστροφή του φυσικού πλούτου του νησιού, όχι στην ηλεκτρική εκβιομηχάνιση της Σκύρου. 

Ναι στη με μέτρο και κανόνες ανάπτυξη της Σκύρου. Ναι, ακόμη και στις ΑΠΕ σε κατάλληλη 

θέση για τις ανάγκες και μόνο του νησιού. Μπορεί να βρεθεί τοποθεσία για την υλοποίηση 

ενός τέτοιου έργου σε άλλα σημεία του Αιγαίου. Χιλιάδες ακατοίκητα νησάκια υπάρχουν. 

Είναι κρίμα για τον όμορφο αυτό τόπο και για την ιστορία του….      

Knardahl Annette  

21 Φεβ 2022, 12:49 

It is not acceptable a movement like this, so cruel and so against the common sense. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mildrid-hendersen-helene
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουφαλεξησ-αργυριοσ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#knardahl-annette


Skyros should not take this sacrifice for the whole Greece or even Europe. 

My message tp the investors is to try to get their profit by finding other sustainable solutions. 

  

ΜΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

21 Φεβ 2022, 12:49 

Μια ρυπογονα κατασκευη ,μια κατασκευη που ζημειωνει τις τοπικες κοινωνιες αλλα και την 

πανιδα  του νησιου .Επιδιωκει την καταστροφη του φυσικου περιβαλλοντος με μονο στοχο το 

κερδος. ειμαστε εναντια στην κατασκευη και καταδικαζουμε τις ενεργειες αυτες που δινουν 

μια ψευδη εικονα βοηθειας της κυβερνησης και κεφαλαιου με την μορφη 

επενδυσης.Αδιαμφισβητητα τα καταστροφικα περιβαλλοντικα αποτελεσματα θα φανουν στο 

μελλον οπως ηδη εχουμε δει τι εχει συμβει στο παρελθον με αναλογες κατασκευες σε αλλα 

μερη της Ελλαδας  

Boye Hansen  

21 Φεβ 2022, 12:54 

Unacceptable project by all means. 

Destroy this jewel for the profit is beyond any logic. 

It is by no means green energy. 

Natura 2000 area with some thousands of species in it. We are obliged to respect it. 

No to the windmill parks in the south of skyros  

Economakis Tara  

21 Φεβ 2022, 12:58 

I am in Strong opposition to the installation of wind powered plants on the island of Skyros. 

This will be a disaster for the island people and ecology. 

  

Tara Economakis 

Vaarum Tomas  

21 Φεβ 2022, 12:59 

I have been visiting skyros since many years and I always admired the south part of the island, 

impossible to see in other areas of the world. And I have traveled a lot. 

Don't touch this pearl 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαππα-ευαγγελια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#boye-hansen
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#economakis-tara
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#vaarum-tomas


Would be the worst human action in the planet ever and of course the consequences will be 

tremendous  

Παπούλια Μαρία  

21 Φεβ 2022, 13:04 

ΟΧΙ σε αυτό το απαράδεκτο έργο που ισοδυναμεί με καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος 

του νησιού! 

Gerkmann Martina  

21 Φεβ 2022, 13:08 

Δεν αμφισβηστέι  κανεις τα πλεονεκτήματα  της  αιολικής ενέργειας, αλλά λεμε οχι στην 

βάναυση αλλοίωση του τοπου !  

Auffray Marion  

21 Φεβ 2022, 13:09 

There are no words strong enough to express the absurdity and the so obvious personal interests 

and mountains of money that are hiding behind this "project". The Natura 2000 reserves were 

created by the European Union in an attempt to safeguard the last remaining areas of land and 

sea where endangered and rare species could rest and live without their home being once again 

destroyed by the human species. They are NOT a place you can freely turn into a huge open-

air factory!! The fact that this government is using the argument of "green energies" is 

ridiculous, because you don't destroy Nature in the name of its protection. This shows contempt 

to the people that are considered too stupid to understand what really hides behind this, and 

this shows no interest in truly heaing their voices. 

 

 

On Skyros, THIS PROJECT WON'T PASS! WE WON'T LET A CRIME HAPPEN 

WITHOUT A FIGHT simply because it is presented to us as an important investment. PEOPLE 

ARE NOT STUPID! When you try to destroy their home in the name of some supposed "Green 

future", it is called GREEN WASHING, not growth. 

NOT A SINGLE MORE MOUNTAIN IN GREECE DESTROYED BY GREED AND 

POWER! 

NATURE DOESN'T BELONG TO YOU! 

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ!!! 

 

Dunn Mhairhi  

21 Φεβ 2022, 13:10 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπούλια-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#gerkmann-martina
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#auffray-marion
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#dunn-mhairhi


Hearing about this project is very sad as an island as unique and ecologically diverse should be 

allowed to remain as is and not be destroyed by thse wind farms. 

Sommer Aage  

21 Φεβ 2022, 13:11 

No this gigantic park. Stop all this unhealthy plans which will put the official end for the island.  

Görlitz Stefan  

21 Φεβ 2022, 13:11 

This project is anything but "green". But this project is a huge contradiction with a great cost 

to the environment and the inhabitants. 

STOP IT! 

Φεργαδη Ευφροσυνη  

21 Φεβ 2022, 13:16 

Απαράδεκτο καταστροφή. Δεν συμφωνώ με τέτοιου είδους καταστροφικά  τύπου έργα  

Sommer Marte  

21 Φεβ 2022, 13:16 

Our second home is this island. How can you permit it to end up like this? If the Nature had a 

voice she would scream towards the human interventions. 

A big congrats to the skyrians and a big "I am sorry for your plans" to the investors, orientated 

to their profit projects 

Vygantiene Jurate  

21 Φεβ 2022, 13:17 

Skyros is beautiful and loved by lots of people. It is so special in part because it is clean, simple, 

far from industrial, without large resorts. It has beautiful wild nature and fascinating rock 

sculptures on the mountains. Windmills would damage the landscape and the quality of the 

island. I am strongly against the windmills on Skyros. 

  

Stafseng Hakon  

21 Φεβ 2022, 13:21 

Stop putting an end to all natural habitats of the world 

In some years there will be nothing left other than beton and horrible constructionsn to remind 

us that once upon a time, humans had not the essential brains to be in harmony with the natural 

environment. 

Don't allow this monster in skyros.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sommer-aage
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#görlitz-stefan
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φεργαδη-ευφροσυνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sommer-marte
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#vygantiene-jurate
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#stafseng-hakon


Kouzarides Ioannis  

21 Φεβ 2022, 13:23 

Ο όρος προστασία περιβάλλοντος ήταν πάντα κάτι άγνωστο για την Ελλάδα και για τις 

μεγαλοεταιρίες που θέλουν να παρουσιάζουν ως επένδυση την καταστροφή ενός σημαντικού 

Βιότοπου. Πάντα αναρρωτιέμαι πώς μπορούν μερικοί άνθρωποι να κοιμούνται ήσυχα και να 

κοιτάζονται στον καθρέφτη. Ντροπή...... επίσης άγνωστη λέξη για την enterprise Greece 

Jords Simen  

21 Φεβ 2022, 13:26 

In Norway we don't accept projects like this and if some investors dream of huge projects which 

will make them rich in a place where nature will not welcome them, they end up in jail. 

Everything is against you. Don't provoke the natural ecosystem  

Κούκης Γεώργιος - ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΗ ΑΕ  

21 Φεβ 2022, 13:27 

Οχι στις ανεμογεννήτριες στη Σκύρο. Όχι στην καταστροφή του βουνού. 

Greidar Lien  

21 Φεβ 2022, 13:32 

The last thing that the people who adored this island throughout the years dream about, is to 

witness a high number of windmills in a natural area 2000, more concrete than animals, more 

noise than natural sounds and more human greed than pure joy. 

This project is the end of skyros. A beautiful pearl in the aegean sea. 

Stop it 

Χαρώνη Μυρτώ  

21 Φεβ 2022, 13:36 

Οχι στην πολύπλευρη καταστροφή του νησιού από την εγκστάσταση ανεμογενητριων 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΜΠΑΛΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ  

21 Φεβ 2022, 13:38 

Ο ενεργειακός σχεδιασμός πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και του 

φυσικού περιβάλλοντος και οχι στα επιχειρηματικά συνφέροντα. Στο συγκεκριμένο έργο 

δίνεται προτερεότητα στην οικονομική ανάπτυξη σε βάρος της περιβαλλοντικής και 

πολιτισμικής φυσιογνωμίας του νησιού. Στη Σκύρο γνωρίζουμε από αγώνες. Εμείς 

αποφασίζουμε για το μέλλον.Ολοι μαζι ενωμένοι για την προστασία του νησιού μας . 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  

21 Φεβ 2022, 13:40 

ΟΧΙ στην καταστροφή της Σκύρου.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#kouzarides-ioannis
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#jords-simen
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κούκης-γεώργιος-αφοι-κουκη-αε
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#greidar-lien
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χαρώνη-μυρτώ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαρμπουτη-μπαλωτη-παναγιώτα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μητροπουλοσ-σπυροσ


ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

21 Φεβ 2022, 13:45 

Η στροφή σε εναλλακτικές μορφές ενέργειες δεν μπορεί να γίνεται άκριτα,  χωρίς συνεννόηση 

με τις τοπικές κοινωνίες και με επιστημονικούς και οικολογικούς φορείς και καταστρέφοντας 

το φυσικό περιβάλλον ενός τόπου Natura 2000. Η πάνδημη αντίδραση Σκυριανών και εραστών 

του νησιού, δεν προβληματίζει καθόλου; Προέχει η οικολογική ακεραιότητα του τόπου. 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

21 Φεβ 2022, 13:51 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ !!!! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ 

Μπαλωτη Αμερισσα  

21 Φεβ 2022, 13:56 

Δεν θέλουμε να καταστραφεί το νησί μας!! 

Μπαλτάς Αναστάσιος  

21 Φεβ 2022, 14:12 

Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το έργο σε καμία περίπτωση με το χωροταξικό του 2008 ακόμη 

σε ισχύ που δεν δίνει δικαίωμα στον δημοκρατικά εκλεγμένο Δήμο να έχει λόγο σε κανένα 

στάδιο της αδειοδότησης αντίστοιχα την περιφέρεια να έχει λόγο απλά γνωμοδοτικό στις 

ΜΠΕ. Υπάρχει μια διαρκής κατάλυση της Δημοκρατίας και μια βίαιη αρπαγή της δημόσιας 

γης για το προσωπικό συμφέρον του Ιδιώτη.  

Αναφέρεται στο πολύ φτωχό 4σέλιδο ότι το έργο βρίσκεται σε προστατεύομενη περιοχή natura 

2000 χωρίς ακόμη να έχουν βγει τα διαχειριστικά για τις περιοχές αυτές που άλλωστε η χώρας 

μας καταδικάστηκε στις 17/12/2020 γιατί μετά από δεκαετία δεν έχει ορίσει την προστασία 

των περιοχών αυτών.  

Υπάρχει μια βιασύνη να χαριστεί δημόσιος χώρος πριν την ολοκλήρωση του νέου 

χωροταξικού και των ΠΠΔ για τις προστατεύομενες περιοχές δεν θα επιτρέψουμε άλλη 

καταστροφή στην Εύβοια δεν είναι τσιφλίκι σας το νησί ούτε το μέλλον των παιδιών μας.   

Μαρίνος Θωμάς  

21 Φεβ 2022, 14:18 

Απαράδεκτο να τοποθετηθούν τόσες ανεμογεννήτριες σε περιοχή Natura. 

Φτουλης Δημήτριος  

21 Φεβ 2022, 14:25 

Όχι στο τερατούργημα που θα βλάψει ανεπανόρθωτα το νησί. Όχι στις φτερωτές που θα 

κόψουν τη ζωή μας τη μισή.             Θα ψλαψουν το σπάνιο περιβάλλον, τις δροσερές πηγές 

και η Σκυρος πάντα θα αιμορραγεί με ανοιχτές πληγές. 

Καραμπίνης Ιωάννης  

21 Φεβ 2022, 14:27 

Όχι ανεμογεννήτριες στο νησί μου 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καμενοπουλου-ελευθερια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πανταζησ-κωνσταντινοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλωτη-αμερισσα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλτάς-αναστάσιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρίνος-θωμάς
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτουλης-δημήτριος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπίνης-ιωάννης


Αλεξάκος Φώτης Ε.  

21 Φεβ 2022, 14:27 

Προς Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας: Πού ακριβώς άγιοι Πατέρες γράφει στην Καινή Διαθήκη ότι 

είναι θέαρεστο έργο το να κάνεις business καταστρέφοντας μάλιστα το περιβάλλον και 

σκοτώνοντας πτηνά; 

Σαν να μου φαίνεται πως άλλα έλεγε ο Κύριος όταν κράδαινε το μαστίγιο στον Ναό του 

Σολομώντα. 

Για τα υπόλοιπα: 

Εγκληματικό το όλο project! Ούτε καν "πράσινη" δεν θά 'πρεπε να χαρακτηρίζεται η δήθεν 

ανάπτυξη. Καθόλου τυχαίο που σύσσωμη η τοπική Κοινότητα έχει εναντιωθεί σ' αυτό. 

ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

21 Φεβ 2022, 14:29 

Δυστυχώς για ολόκληρη την Ελλάδα το συμφέρον ορισμένων υπερτερεί μπροστά σε 

οποιαδήποτε οικολογική καταστροφή. Περιοχές Natura καταπατούνται και γίνονται αιολικά 

πάρκα με αμφίβολο όφελος για τους πολίτες αυτής της χώρας. Η συμμετοχή των αιολικών 

πάρκων στο συνολικό ποσοστό παραγωγής ενέργειας είναι ελάχιστη. Αυτή την στιγμή 

υπάρχουν εγκατεστημένες 2451 ανεμογενήτριες και στόχος είναι να φτάσουν τις 20.000 έως 

το 2030. Η καταστροφή θα είναι ανυπολόγιστη για ολόκληρη την Ελλάδα. Η μέση διάρκεια 

ζωής της ανεμογενήτριας είναι 20 χρόνια και το κόστος για την επαναλειτουργία ασύμφορο 

για την απεγκατάστασή της. 43 εκατομμύρια τόνοι υλικού από την παγκόσμια βιομηχανία 

αιολικής ενέργειας θα χρειαστούν συγκεκριμένες διαδικασίες απόρριψης έως το 2050. Γι αυτό 

πρέπει να προστατεύσουμε όλες τις περιοχές που υπάρχουν οικοσυστήματα. Καλή η 

τεχνολογία αλλά υπάρχει και η ζωή. 

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ  

21 Φεβ 2022, 14:31 

Το έργο είναι απαράδεκτο και καταστροφικό. Οι ΒΑΠΕ πρόκειται να εγκατασταθουν σε 

προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000! Καμία άλλη καταστροφή του περιβάλλοντος 

κάτω από το παραπλανητικό αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης.  

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. Συμφωνώ με τους κύριους 

λόγους διαφωνίας που διατυπώνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλεξάκος-φώτης-ε
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καταποδησ-νικολαοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαλλιανατου-δαφνη


ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

  

Σκοτιδα Ευαγγελια - καταστημα ''ελια''  

21 Φεβ 2022, 14:34 

απλα ΟΧΙ και μονο ΟΧΙ  για ολους τους λογους που ευρεως εχουν αναπτυχθει απο ολους τους 

φορεις  

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκοτιδα-ευαγγελια-καταστημα-ελια


ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

21 Φεβ 2022, 14:39 

Είναι απαράδεκτο για καθαρώς ιδιωτικά συμφέροντα,να κατασρέφεται ένα φυσικό 

περιβάλλον το οποίο μάλιστα έχει χαρακτηριστεί natura,σε βάρος της ποιοτικής και 

οικονομικής ζωής των κατοίκων της Σκύρου. Ο Σεβασμός στην φύση και στην ποιότητα 

ζωής των κατοίκων του νησιού επιβάλλει να σταματήσουν άμεσα οποιεσδήποτε σκέψεις 

για τέτοια εγκατάσταση. 

  

ΤΣΑΚΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

21 Φεβ 2022, 14:42 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ , ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΡΟΥΣ ΤΕΤΟΙΟΥΣ 

ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑ.ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ.ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΩΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΤΑΝ ΠΑΣ Σ ΕΝΑ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΑΒΕΙΣ , ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ;;; ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΦΥΡΙΖΕΙ ΑΔΙΑΦΟΡΑ Η 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΤΑΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ 

ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ; ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;;; 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ 

ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ .ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ.ΚΑΙ ΘΑ 

ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ.ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ 

ΝΗΣΙ... 

  

Στουκίδης Μεγακλής  

21 Φεβ 2022, 14:56 

Τι σχόλια να κάνω γιά μία πρόταση χωρίς μέτρο και λογική που αποτελεί δυσφήμηση για την 

ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας. 

Οποιος σχεδιάζει να εγκαταστήσει 58 τεράστιες ανεμογεννήτριες στον Κόχυλα της Σκύρου, 

στό μέλλον θα μπορούσε άνετα να χωρέσει 4-5 και στον βράχο της Ακρόπολης ! 

Τσελεπης Βασίλης  

21 Φεβ 2022, 14:57 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πισχινασ-ανεστησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσακαμησ-ανδρεασ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#στουκίδης-μεγακλής
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσελεπης-βασίλης


Ποτέ αυτό το καταστροφικό έργο στο νησί μας 

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ  

21 Φεβ 2022, 15:03 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθακησ-αλκησ
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΝΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

21 Φεβ 2022, 15:03 

Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας δεν πρέπει να υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον. Πιστεύω 

ότι αυτή η τεράστια εγκατάσταση θα αφαιρέσει από το νησί πόρους και ομορφιά και δεν θα δώσει 

τίποτα στους κατοίκους. Όσον αφορά την συμμετοχή στην αιολική ενέργεια ο νομός της Εύβοιας 

έχει τεράστια συμμετοχή. Φτάνει ώς  εδώ.  

ΑΠΟΣΤΟΛΌΠΟΥΛΟΣ ΣΤΆΘΗΣ  

21 Φεβ 2022, 15:04 

Μπορούν να βρεθούν άλλοι τρόποι παραγωγής ενέργειας, δε χρειάζεται να καταστραφεί ένα 

νησί. Η υλοποίηση του έργου θα κάνει μεγαλύτερο κακό (αρνητικές συνέπειες στη 

βιοποικιλότητα του νησιού, προσβολή της αισθητικής του φυσικού τοπίου) παρά καλό! 

Σεφερλής Θοδωρής  

21 Φεβ 2022, 15:10 

ΌΧΙ στην κατασκευή του αιολικού πάρκου Σκύρου, ΟΧΙ στην καταστροφή του δικτύου 

Natura 2000, ΟΧΙ στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική υπονόμευση του νησιού.  

Χατζηθεοδώρου Νικολέττα  

21 Φεβ 2022, 15:13 

Που είναι η οικολογική σας συνείδηση όταν για τη εγκατάσταση κάθε μιας ανεμογεννήτριας 

απαιτείται 4 τόνους τσιμέντο ? Και το Σκυριανό  αλογάκι που θα ζήσει?  

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

21 Φεβ 2022, 15:13 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νιτη-χρυσανθη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αποστολόπουλοσ-στάθησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σεφερλής-θοδωρής
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζηθεοδώρου-νικολέττα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μητροπουλοσ-κωνσταντινοσ


ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΤΕΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ. 

Τσιμπουκλή Ευαγγελία  

21 Φεβ 2022, 15:14 

 

Σύμφωνα με το ν. 4608/2019, «… η Ε.Ε.Ε. και Ε.Ε. α.ε.» αναρτά τα «βασικά στοιχεία» του 

φακέλου, χωρίς να εμπίπτουν στο επιχειρηματικό απόρρητο (αρθ. 16 § 1 περ. ε), σε μία 

«επιτελική σύνοψη της επενδυτικής πρότασης στον ιστότοπό της και καλεί σε δημόσια 

διαβούλευση το κοινό και τους συναρμόδιους φορείς» (αρθ. 17 § 1 εδ. 2). Τα έργα όπως 

διαπιστώνεται στο κείμενο ως προς τα περιβαλλοντικά τους στοιχεία: α) Το μεγαλύτερο μέρος 

της χωρικής εγκατάστασης συντελείται εντός περιοχής Natura. β) H υποθαλάσσια διασύνδεση 

συντελείται επίσης εντός «Ζώνης Ειδικής Προστασίας» (Natura). γ) Γίνεται αναγκαία χρήση 

αιγιαλού και παραλίας ενός γραφικού κόλπου (με τουριστική ανάπτυξη) και δ) 

Κατασκευάζονται στο «σύνολό τους» εντός δασικών εκτάσεων. Με βάση τα παραπάνω 

δεδομένα παρατηρούμε ότι: αα) Παρατέθηκαν στοιχεία και ισχυρισμοί και ιδιαίτερα περιττής 

νομικής αναφοράς, αποτρέποντας το κοινό και τους φορείς για ουσιαστική συμμετοχή (Κεφ. 

Α). ββ) Παραλήφθηκαν τεχνικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το μέγεθος του έργου, ώστε 

οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις να είναι εύλογα αντιληπτές (Κεφ. Β). γγ) Παραλήφθηκαν 

δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της επενδύτριας εταιρείας, τα οποία ακυρώνουν κάθε 

αιτιολογία ένταξης του έργου στις Στρατηγικές Επενδύσεις (Κεφ. Γ) Α. Μη ουσιώδη στοιχεία 

(1) Παράθεση κατά το 1/3 του κειμένου νομοθετημάτων «Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων» 

για τα οποία στο στάδιο αυτό «… δεν γίνεται η αξιολόγηση αυτών… και η οποιαδήποτε τυχόν 

εκτίμησή δεν είναι δεσμευτική για τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα» (ΣτΕ Ολομ 531/2015 

κ.α.). (2) Η επισήμανση του έργου ισχύος 300 MW αιτιολογούμενη ότι, «… θα βοηθήσει την 

ανεξαρτητοποίηση του νησιού…» (§ 9) ως προς την ενέργεια είναι οξύμωρο σχήμα καθότι οι 

ανάγκες του περιορίζονται στα 6 MW και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής! Β. 

Παραλήψεις (3) Τις σε χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων εντός των περιοχών Natura 

εγκαταστάσεις των έντεκα γηπέδων. (4) Το ύψος της κάθε Α/Γ (σύνολο 58) ανερχόμενο 

περίπου σε 180 μ. (105 μ. πυλώνας και 150 μ. διάμετρος πτερωτής) ισοδύναμο προς πύργο 

ύψους 60 ορόφων και το οποίο συγκρινόμενο προς εκείνο του «Πύργου Αθηνών» 103 μ. κατά 

το διπλάσιο, προς τον Πύργο του Άιφελ των 300 μ. κατά τα 2/3 αυτού και προς εκείνο του 

ουρανοξύστη «Εμπάιαρ Στέιτ» των 381 μ. κατά το ½ (το υψηλότερο στον κόσμο επί 41 

χρόνια). (5) Την κατηγορία υπαγωγής του έργου κατά τις διατάξεις του νόμου (αρθ. 10) ώστε 

να προβούμε βάσει των κριτηρίων στην ελεγξιμότητα αυτής, με συνέπεια, (6) Η διπλή 

επαναλαμβανόμενη αναφορά ότι το Π.Χ.Π. της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας ως προς τη 

«νομιμοποίηση» του έργου «… για τη Σκύρο προβλέπει την ενίσχυση δραστηριοτήτων [και 

με ιδιαίτερη υπογράμμιση] σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων (υβριδικών) 

τεχνολογιών για την παραγωγή ΑΠΕ» πάσχει αιτιολογίας. (7) «Τη συμβατότητα του είδους 

και του μεγέθους της επένδυσης σε σχέση προς το φυσικό, οικιστικό και κοινωνικό οικονομικό 

υποσύστημα» (αρθ. 19 § 3 περ. ε ν. 4608/2019), καθώς και τις επιπτώσεις αυτού 

περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές (άρθ. 19 § 3 περ. στ) με βάση τα προαναφερόμενα 

τεχνικά δεδομένα που εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε αιγαιοπελαγήτικο νησί των 

διαστάσεων της Σκύρου (220.000 τ.χλμ/2.500 κατοίκους). Γ. Η μη οικονομική βιωσιμότητα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσιμπουκλή-ευαγγελία-2


του έργου Η αιτούσα «Αιολική Νοτίου Σκύρου Α.Ε.» ως φορέας της επένδυσης στερείται 

παντελώς όλων των οικονομικών και επιχειρηματικών κριτηρίων (αρθ. 19 §§ 3 και 4) και 

ειδικότερα: (  «Την φερεγγυότητα»: Είναι ανενεργής και στερείται προσωπικού από τη 

σύστασή της (πριν το 2005). (9) «Την οικονομική κατάσταση» βάσει των δημοσιευμένων 

ισολογισμών: Χρήσεις 2020, 2019 και 2018: · Έσοδα μηδέν (0). · Παροχές σε εργαζομένους 

μηδέν (0). · Αποτελέσματα μετά από φόρους 4.732,03 €, - 5.384,78 € και - 4.096,26 € 

(αντίστοιχων περιόδων). · Σύνολο Παθητικού: 398.086,38 €, 162.653,89 € και 162.665,71 € 

(αντίστοιχων περιόδων). (10) Την έλλειψη «τεκμηρίωσης εμπειρίας» του φορέα από έργα 

Α.Π.Ε. (§ 4 στ), που προκύπτει από τα παραπάνω μηδενικά (0) στοιχεία. (11) Βάσει της με 

ημερομηνία υποβολής της Αίτησης 30.9.2021, προς εκείνη της 8.2.2022 ηλεκτρονικής 

δημοσιοποίησης «στοιχείων της επένδυσης», η ανάρτηση πάσχει νομιμότητας καθότι 

ελέγχεται εκπρόθεσμη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες του νόμου 4608/2019 προθεσμίες 

ημερών: 45 αξιολόγησης + 15 διαβούλευσης (αρθ. 17) + 30 απόφασης (αρθ. 19) = 105 ημέρες, 

έναντι των 130 ημερών (Οκτ./31, Νοεμ./30, Δεκ./31, Ιαν./31, Φεβ./7) της υπολογιζόμενης 

τελικά ολοκλήρωσης της διαδικασίας της έκδοσης Απόφασης. (12) Η παράθεση της 

προβλεπόμενης αύξησης της απασχόλησης (αρθ. 19 § 3 περ. γ) των 240 μονίμων θέσεων 

«εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής», δηλαδή συγχρόνως και διαρκώς, ελέγχεται ως 

αναπόδεικτη και αβάσιμη, καθώς και εκείνης ως προς τις «…60 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά 

τη φάση της λειτουργίας του υπό μελέτη έργου», καθότι δεν υφίσταται «φάση λειτουργίας», 

εφόσον η «λειτουργία» είναι μία και ενιαία παραγωγική διαδικασία, χωρίς επιμερισμούς 

σταδίων αφενός και αφετέρου οι 60 μόνιμες θέσεις στο βαθμό που θα υπάρξει διασύνδεση με 

το ηπειρωτικό σύστημα δεν δικαιολογούνται πουθενά σε κανένα τομέα και κλάδο. (13) Επειδή 

σύμφωνα και με το τοπογραφικό διάγραμμα οι εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας της Ι.Μ.Μ.Λ. 

εγκαταστάσεις Α/Γ καταλαμβάνουν περίπου τo 1/3 της συνολικής εδαφικής έκτασης, τα οποία 

ανήκουν σε ιδιώτες χορτονομείς και επειδή για την τεκμηρίωση της αίτησης της επενδύτριας 

πρέπει να προσκομισθούν συμβόλαια κυριότητας μισθωτήρια κ.λπ (αρθ. 16 § β), δηλώνουμε 

ότι κανένας από τους προαναφερόμενους δεν έχει δεσμευθεί ή υπογράψει οποιαδήποτε πράξη 

παραχώρησης χρήσης. Για όλους τους παραπάνω περιοριστικά αναφερόμενους λόγους το έργο 

δεν εμπίπτει στην κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο Δήμος με ομόφωνες αποφάσεις 

ήδη από την πρώτη απόπειρα (2010) της υλοποίησης ενός τέτοιου καταστροφικού μεγέθους 

έργου στο μικρό νησί της Σκύρου (καθώς και τοπική κοινωνία, περιβαλλοντικές οργανώσεις 

και φορείς) έχει δυναμικά εναντιωθεί, έχοντας πλήρως συνειδητοποιήσει ότι κατ’ επίκληση 

της κλιματικής κρίσης επενδύουμε στην πράσινη ενέργεια αλόγιστα, καταστρέφοντας την 

βιοποικιλότητα (κυρίως Natura) το τοπίο και τον ήπιο χαρακτήρα της νησιωτικότητας της 

χώρας μας, μοναδική στην Ευρώπη, καταδικάζοντας ανάπτυξη, τουρισμό και κοινωνίες σε επί 

δεκαετίες μαρασμό και εσωτερική μετανάστευση. Η διαπίστωση ότι η κλιματική κρίση και η 

διασφάλιση της ανάπτυξης δεν αντιμετωπίζονται χωρίς προστασία του περιβάλλοντος ως 

σταθερή παράμετρος της διασφάλισης του κλίματος είναι απλή διαπίστωση μιας ενσυνείδητης 

αξιολογικής κρίσης. 

Φτουλης Γεωργιος  

21 Φεβ 2022, 15:15 

Λέμε όχι . Αιολική ενέργεια με χρήση ανεμογεννητριων στην Σκυρο σημαίνει μεγάλη 

καταστροφή με μηδαμινό όφελος για το νησί. Η χωροθέτηση σε συνδυασμό με τον όγκο των 

ανεμογεννητριών θα επιφέρει βάναυση αλλοίωση του τοπίου έτσι όπως το έχουμε βιώσει και 

το έχουμε περπατήσει κι ολας αρκετοί  από εμάς.  Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή του 

περιβάλλοντος . Πρώτιστος η χλωρίδα και η πανίδα σε λίγα Χροννια θα αποτελέσει παρελθόν 

, το ζωικό βασίλειο θα υποφέρει , το φυσικό τοπίο θα εξαφανιστεί και οπτικά θα μιλάμε για 

μια καταστροφή  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φτουλης-γεωργιος


Λέμε όχι . Οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν μόνο τα ευκαιριακά συμφέροντα των 

επιχειρηματιών της αιολικής ενέργειας για να πάρουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια , και φυσικα οι 

επιχειρηματίες δεν  ενδιαφέρονται ούτε για τους κατοίκους του νησιού ούτε και για 

την  επερχόμενη καταστροφή του .  

Μπιμπη - Πατερακη Νικη  

21 Φεβ 2022, 15:29 

Απαράδεκτο έργο , για ένα νησί σαν την υπέροχη Σκύρο! Θα καταστρέψετε μόνιμα το φυσικό 

περιβάλλον του νησιού , χωρίς δυνατότητα αποκατάστασης. Ξέρουμε πια ότι τέτοιου είδους 

έργα αποσκοπούν μόνο στον ευκαιριακό  πλουτισμό των ιδιωτών επιχειρηματιών και ,στην 

συγκεκριμένη περίπτωση , των παπάδων . Δεν αποτελούν λύση για το περιβάλλον και σίγουρα 

δεν θα βοηθήσει τους κατοίκους και το ίδιο το νησί. 

Λαγός Γεώργιος  

21 Φεβ 2022, 15:32 

Απαράδεκτο και δυσανάλογα μεγάλο έργο για το νησί, χωρίς κανένα σεβασμό προς το 

περιβάλλον και τους  κατοίκους.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

21 Φεβ 2022, 15:42 

Καταστροφική ενέργεια που υπονομεύει το φυσικό κάλλος επιφέροντας ερήμωση και 

αφανισμό. Επιπλέον με κανένα τρόπο δεν συνυπολογίζεται το παρελθόν και το μέλλον του 

νησιού προς εξυπηρέτηση του παρόντος. 

Με βρίσκει δραστικά αντίθετη. 

  

  

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΤΖΑΝΟΣ  

21 Φεβ 2022, 15:47 

Τα έργα θα έπρεπε να έχουν ως στόχο το κοινό καλό και όχι το αντίθετο. Σύσσωμοι οι 

Σκυριανοί, κάτοικοι και φίλοι της Σκύρου θεωρούν οτι ένα τέτοιο έργο θα στοιχειώσει το νησί. 

Έργα τέτοιας κλίμακας απαιτούν πολύ σοβαρή και προσεκτική χωροταξική μελέτη πράγμα 

που απουσιάζει τόσο στη συγκεκριμένη περίτωση όσο και σε πολλές αντίστοιχες ανα την 

Ελλάδα. 

Ενωμένοι αντιστεκόμαστε με όποιον τρόπο κι αν αχρειαστεί! 

ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

21 Φεβ 2022, 16:05 

Η εταιρεία  λαϊκής βάσης «ΣΚΥΡΟΣ- ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , συντάσσεται  με τον Δήμο 

Σκύρου, τους φορείς, τους συλλόγους και τους κατοίκους του νησιού και εκφράζει την έντονη 

διαφωνία της για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής ισχύος 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπιμπη-πατερακη-νικη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαγός-γεώργιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αντωνιαδου-σοφια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικοσ-τζανοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγγελησ-κωνσταντινοσ-σκυροσ-ναυτικη-εταιρεια


299,6 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας» της Σκύρου και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

Η εγκατάσταση αιολικών σταθμών επιχειρείται σε μία περιοχή τεράστιας οικολογικής αξίας η 

οποία θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες σε αυτόν: 

σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται η 

εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε 

και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ.’αριθ. 1690/2020 απόφαση, που απέρριψε 

την αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία των επενδυτών και έκρινε νόμιμη την απαγόρευση 

εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA.  

Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί την διαχρονική αντίθεση 

σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας :  

•  καθολικά και επί σειρά ετών η Σκύρος έχει πει ΟΧΙ στον καταστροφικό αυτό 

σχεδιασμό,  με σειρά αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου (ενδεικτικά η πιο πρόσφατη 

33/06-04-2020 ομόφωνη απόφαση με ΑΔΑ 6Ξ7ΠΩ1Σ-ΧΜΔ) καθώς   και 

•  κοινωνικών και οικονομικών φορέων της Σκύρου  

•  το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας   με την υπ. αριθ. 148/2020 ομόφωνη 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις 03/06/2020, 

• η  Περιφερειακή Ένωση  Δήμων Στερεάς Ελλάδας για τα Αιολικά Πάρκα με το υπ. 

αριθ. 384/23-06-2020 Ομόφωνο Ψήφισμα, 

• καθώς και οι 3.000 φυσικές υπογραφές ενηλίκων Σκυριανών και φίλων σε ένα σύνολο 

πληθυσμού 2.994 κατοίκων .  

  

Το έργο αυτό θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, 

την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του, με ανυπολόγιστες ζημιές στην τοπική 

οικονομία.  

Η «ΣΚΥΡΟΣ- ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρυθείσα το 1980 με πάνδημη συμμετοχή, ως ενεργό 

μέλος στη διαμόρφωση του μέλλοντος του τόπου, έχει λόγο μπροστά στην καταστροφή που 

έρχεται. 

Το αύριο της Σκύρου στηρίζεται σε οικονομικό άξονα που συνδυάζει τον τουρισμό με την 

αειφορικότητα του περιβάλλοντος. 

Η ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναπτύσσεται και ανθίζει  με άξονα την κοινή αυτή 

αντίληψη  των κατοίκων, φίλων και συνεχώς αυξανόμενων επισκεπτών του νησιού. 

Η προτεινόμενη επένδυση φρονούμε εξασφαλίζει μόνον τον μαρασμό της εταιρείας μας  σε 

αντίθεση με τα πρόσκαιρα κέρδη ολιγαρχίας ξενόφερτων ιδιωτών. 

Πρόκειται για επένδυση αντιαναπτυξιακή και παρωχημένη, τόσο σε τοπικό (Σκύρος), όσο και 

σε περιφερειακό επίπεδο (Εύβοια). 

Ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ» υπ’ αρίθμ. 

8500/30-9-2021 αίτηση πρέπει να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ.  



ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

21 Φεβ 2022, 16:06 

Ναι στην προστασία του περιβάλλοντος,μεγάλο ΟΧΙ στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο 

νησί μας . 

Φεργαδη Ευφροσυνη  

21 Φεβ 2022, 16:07 

Απαράδεκτο  καταστροφικό  

Manolaki Evdokia  

21 Φεβ 2022, 16:08 

Δεν έχει λογική μια τέτοια μεγέθους εγκατάσταση στο νησί. Επίσης βάζετε σε ρίσκο την 

χλωρίδα και την πανίδα.  

Παναγιωτου Γιαννης  

21 Φεβ 2022, 16:13 

Tο όρος Κοχυλας αποτελεί φυσικό καταφύγιο για σπάνια είδη της ελληνικής χλωρίδας και 

πανίδας. 

Η μεγάλη αξία του είναι αυτή που το κατέστησε προστατευόμενη περιοχή Νatura καθώς είδη 

όπως το σκυριανο άλογο 

και ο μαυροπετρίτης ενδημούν στον Κοχυλα, ενώ παράλληλα το βουνό είναι άρρηκτα 

συνυφασμένο με την κτηνοτροφία 

και την μελισσοκομία του τόπου.οι παραπάνω δραστηριότητες σηματοδοτούν την οικονομική, 

κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα του νησιού.οποιαδηποτε διαταραχή της ευαίσθητης 

αυτής φυσικής ισορροπίας 

απειλεί όχι μόνο τα προστατευόμενα είδη αλλά και τα ζωντανά των κτηνοτρόφων και των 

μελισσοκόμων 

με ανυπολόγιστες συνέπειες για τις ζωές τους. 

Αυτου του είδους οι επενδύσεις, είναι εχθρικές για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του 

νησιού. 

Λιούπης Δημήτρης  

21 Φεβ 2022, 16:31 

Είμαι ενάντιος στην πραγματοποίηση του προτεινόμενου έργου, καθότι παρουσιάζεται 

αντίθετο 

-προς τις περιβαλλοντολογικές αναγκες του νησιού 

-προς την οικονομική ευημερία του τόπου 

-προς πρόσφατη απόφαση του Συμβουλείου Επικρατείας 

(https://nomosphysis.org.gr/20880/ste/) 

-προς τις επιθυμίες των κατοίκων. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μωραιτησ-μιχαηλ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φεργαδη-ευφροσυνη-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#manolaki-evdokia
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγιωτου-γιαννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λιούπης-δημήτρης
https://nomosphysis.org.gr/20880/ste/


  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

21 Φεβ 2022, 16:31 

Απαράδεκτο έργο . Λέμε ΟΧΙ στη καταστροφή της Σκύρου. 

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΖΩΗ  

21 Φεβ 2022, 16:32 

Διαφωνώ πλήρως με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην Σκύρο .. 

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας 

Βουλιαγμένης  

21 Φεβ 2022, 16:42 

Η  Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.) μετέχοντας 

ενεργά, ως εκλεγμένη δημοτική κίνηση πολιτών στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε 

τοπικές – πανελλαδικές δράσεις για το φυσικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, έχει 

ταχθεί  ξεκάθαρα ενάντια στη χωροθέτηση αιολικών πάρκων φαραωνικών διαστάσεων, με 

τεράστιες ανεμογεννήτριες και συνοδά έργα που πλήττουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον 

και το τοπίο για το κέρδος  λίγων.   

Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των τοπικών κοινωνιών για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής ενάντια στην εγκατάσταση  τεράστιων – φαραωνικών 

ανεμογεννητριών που δεν εξυπηρετούν τις  βασικές ανάγκες για την  ενεργειακή αυτονομία από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

         ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της εποχής μας και σαφές δείγμα 

του κόστους που βαρύνει το φυσικό περιβάλλον (αλλά και τις τοπικές κοινωνίες) από τις 

επιλογές των οικονομικών ελίτ και των βιομηχάνων που αποζητούν πάντα το μέγιστο κέρδος 

με το μικρότερο κόστος. Τώρα που ήρθε η ώρα του απολογισμού και της δράσης για την 

σωτηρία του πλανήτη, οι  πλουτοκράτες αντί να επωμιστούν το ακριβό κόστος των  αναγκαίων 

δράσεων και του μετασχηματισμού σε μία κοινωνία που τείνει σε μηδενικό ανθρακικό 

αποτύπωμα, αφού την πρότερη περίοδο των κερδών αδιαφόρησαν για όποιο μετρό 

προστασίας, βρήκαν νέο και πιο προσοδοφόρο πεδίο. Με την κοινωνία να παρακολουθεί με 

αγωνία τις εξελίξεις στο τομέα της απεξάρτησής της από τα ορυκτά καύσιμα οι 

μεγαλοβιομήχανοι,  με τις πλάτες των υποτακτικών τους πολιτικών ελίτ, προωθούν λύσεις με 

τεράστιο οικονομικό όφελος γι’ αυτούς, πληγώνοντας το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο 

ανεπανόρθωτα. Δηλαδή με τα φαραωνικά έργα που προτείνουν καταστρέφουν αυτό που 

υποτίθεται ότι προσπαθούν να διασώσουν. Ισοπεδώνουν υγιή και ανεπτυγμένα δάση και 

οικοσυστήματα που προσφέρουν οξυγόνο στον πλανήτη δεσμεύοντας το διοξείδιο του 

άνθρακα  και που μπορούν να το πράττουν στο διηνεκές για να εγκαταστήσουν πανάκριβες 

μεγαανεμογεννήτριες  με σαφώς περιορισμένη ωφέλεια και διάρκεια ζωής.    

Τι καταφέρνουν με αυτή την πρακτική; Να συκοφαντούν τελικά τις Ανανεώσιμες Πήγες 

Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για να  έχουν δηλαδή μεγάλο κέρδος ιδιωτικές εταιρίες. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αντωνοπουλοσ-αγγελοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθιαδου-ζωη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ματοπουλοσ-αθανασιοσ-ριζοσπαστική-κίνηση-πολιτών-βάρης-βούλας-βουλιαγμένης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ματοπουλοσ-αθανασιοσ-ριζοσπαστική-κίνηση-πολιτών-βάρης-βούλας-βουλιαγμένης


Την προηγούμενη δεκαετία είχαμε την άναρχη και χωρίς χωροταξικό – ενεργειακό σχεδιασμό 

τοποθέτηση φωτοβολταϊκών από εταιρείες αλλά και ιδιώτες. Χάθηκαν μεγάλες εκτάσεις 

αειφόρου αγροτικής – κτηνοτροφικής γης και οι ιδιώτες-πολίτες που επένδυσαν με 

συμφωνημένες εγγυημένες τιμές για μία εικοσαετία διαπίστωσαν ότι εξαπατήθηκαν και οι 

τιμές προσγειώθηκαν σε επίπεδα που η αποπληρωμή των δανείων για την εγκατάσταση ήταν 

ανέφικτη. Από την άλλη η ΔΕΔΗΕ αγοράζει μέχρι και σήμερα από τους ομίλους ενέργειας, 

που ξεφυτρώνουν συνέχεια, το ρεύμα κατά προτεραιότητα, την ίδια στιγμή που οι 

μεγαλομέτοχοι τους ρευματοδοτούνται από τη ΔΕΗ με πολύ χαμηλές τιμές. 

Η ευγενής λύση των αιολικών κατέληξε σε μάστιγα για τις τοπικές κοινωνίες και το φυσικό 

περιβάλλον. Η βούληση των πολιτών για καθαρή ενέργεια που θα καλύπτει τις πραγματικές 

ανάγκες και δεν θα καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον σταμάτησαν με το επιτυχημένο σε 

παγκόσμιο επίπεδο μοντέλο της Ανάβρας. Σήμερα βιώνουμε την επέλαση των αιολικών 

πάρκων τεραστίων διαστάσεων, σε όποιο ορεινό όγκο επιθυμούν οι επενδυτές, με 

τυποποιημένες μελέτες, και με συνοδά έργα που δημιουργούν εκτεταμένες ζημίες και 

προσφέρουν πρόσβαση ακόμη και σε περιοχές NATURA – προστασίας RAMSAR – 

καταφύγια άγριας ζωής – εθνικά πάρκα – βιότοπους & οικότοπους προστασίας φύσης & ειδών. 

Το χειρότερο είναι ότι αυτά τα φαραωνικά αιολικά πάρκα δεν εξυπηρετούν ούτε το σκοπό για 

τον οποίο κατασκευάστηκαν γιατί λόγω του μεγέθους των ελίκων μπορούν να λειτουργούν 

μόνο πάνω από τα 4 Bf και μέχρι τα 8 Bf (οι ασφαλιστικές εταιρείες που τα ασφαλίζουν 

επιμένουν να κλείνουν μόλις η ένταση του ανέμου ξεπεράσει τα 7,5 Bf). Η μέχρι τώρα 

καταγραφή δείχνει ότι αποδίδουν από 10% έως 25%  με μέσο όρο ζωής τα 20 έτη. 

Η ανάπτυξη ΑΠΕ και συγκεκριμένα των αιολικών πρέπει να έχει σαφές και κύριο πρόταγμα 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την κοινωνική ανταπόδοση και ΟΧΙ το άμεσο 

υπερκέρδος των μεγαλοεταιρειών. 

Οι αυτοδιοίκητικοι ανά την Ελλάδα με τους συγκεκριμένους φωτισμένους Δημάρχους 

αντιστέκονται στον αυταρχισμό και την  κυνικότητα των κυβερνώντων και των εταιρειών. Ο 

Δήμαρχος Σαρωνικού και π. Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου 

πρωτοστατεί στο κίνημα αυτό των 32 Δημάρχων για να διασώσουν τις περιοχές τους. Άλλωστε 

ακόμη και η Κ.Ε.Δ.Ε. στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφάσισε τη σύσταση Ειδικής 

Επιτροπής εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των ΑΠΕ. 

Σήμερα μετά τον αποκλεισμό εγκατάστασης αιολικών από 14 σημαντικές για το φυσικό 

οικοσύστημα βραχονησίδες από το ΥΠΕΝ, γίνεται μεγάλη προσπάθεια διάσωσης της 

ιστορικής Γυάρου που την ήθελαν ακατοίκητη και με εγκατάσταση 77 ανεμογεννητριών ύψους 

150 μέτρων, που θα καταλάβουν στην κυριολεξία ολόκληρο το νησί.  

Το κέρδος τους τροφοδοτεί την επενδυτική μανία για χωροθέτηση τεράστιων – φαραωνικών 

ανεμογεννητριών που με τα συνοδά έργα εγκατάστασης τους καταστρέφουν το φυσικό 

περιβάλλον σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Η πανέμορφη 

Σκύρος το διαμάντι του Αιγαίου μπήκε τώρα στο στόχαστρό τους με την χωροθέτηση 58 

ανεμογεννητριών που θα αλλοιώσουν και θα υποβαθμίσουν ανεπανόρθωτα το φυσικό 

περιβάλλον και το τοπίο του νησιού. 

Το επιχειρηματικό τους πνεύμα πλέον στρέφεται και σε υπεράκτια πάρκα 

μεγαανεμογεννητριών για τις οποίες δεν υπάρχουν, λόγω θέσης, άμεσες αντιδράσεις. 



Ας αναλογιστούμε και ας ενημερωθούμε όμως, αυτές είναι οι μόνες λύσεις για ΑΠΕ που 

έχουμε ως κοινωνίες και ειδικά στην Ελλάδα; 

Ποιος μιλά για την κυματική ενέργεια και  την ενέργεια από τα θαλάσσια ρεύματα που στην 

Ελλάδα υπάρχει τεράστιο πεδίο με πλούσια καταγεγραμμένη δυναμική και με μηδενικό 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα;  

Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των τοπικών κοινωνιών για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής ενάντια στην εγκατάσταση  τεράστιων – φαραωνικών 

ανεμογεννητριών που δεν εξυπηρετούν τις  βασικές ανάγκες για την  ενεργειακή αυτονομία 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  

21 Φεβ 2022, 16:43 

Λέμε ΟΧΙ στην εγκατάσταση αναμογεννητριών . Λέμε ΟΧΙ στην καταστροφή της Σκύρου.  

Petrioli Aris  

21 Φεβ 2022, 16:48 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣΗ η Μεγάλη Ορθόδοξη Εκκλησίά μας, γνωστή για την οικολογική συνείδηση 

και ευαισθησία  παγκόσμιος και ανά τους αιώνες  σε μια Νέα συνεργασία με τα Αρπακτικά 

του χρήματος και της εκμεταλλεύσεις των πάντων και με την γνωστή βαθιά οικολογική και 

ανθρωπιστική ευαισθησία ,Θέλουν να μας πείσουν για τις καλές τους προθέσεις 

.                                        Οι δε κάτοικοι και φιλοι του νησιού πρέπει να συμμετέχουμε σε 

διαβούλευση να γράψουμε την γνώμη μας και να την τσεκάρουν πρώτα ωστε να τους 

εξηγήσουμε κόσμια γιατί δεν μας πείθουν ,εκεί έχει φτάσει η κοινωνία τω ανθρωποειδών. 

Μάλλον θα πρέπει να έρθουν από εδώ ,πανω σε πράσινα άλογα για να πειστούμε . 

Greidar Lien  

21 Φεβ 2022, 16:53 

Don't touch this nature. It's a unique pearl and the costs are huge. 

We don't need this interventions in a place that it is wildly beauty. 

No windmills 

  

ΧαρώνηΥμηττ Μυρτώ  

21 Φεβ 2022, 16:53 

Διαφωνώ με την πολύπλευρη καταστροφή που θα προκαλέσει  στο νησί η εγκατάσταση 

ανεμονεμονητριών. 

ΚΟΥΜΠΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

21 Φεβ 2022, 16:54 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αντωνοπουλου-σοφια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#petrioli-aris-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#greidar-lien-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χαρώνηυμηττ-μυρτώ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουμπαγιωτησ-γεωργιοσ


Όχι στην Σκύρο Ανεμογενητριες!!!  

S Ulf  

21 Φεβ 2022, 16:55 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή 

μικρόσωμων αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 

στον κόσμο,  

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#s-ulf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

ΑΓΑΠΑΚΗ ANNA  

21 Φεβ 2022, 17:13 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

α)Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών στην 

αποίκια του αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) 

β)Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας με πλούσια και σπάνια χλωρίδα και πανίδα καθώς και σταθμός για χιλιάδες 

μεταναστευτικά πουλιά 

γ) Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην 

περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η 

εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας 

δ)Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον προκλητικό 

τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας 

(Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην υλοποίηση ενός 

έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, 

την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. 

Ευστάθιου Εριέττα  

21 Φεβ 2022, 17:25 

ΝΑΙ στην ενεργειακή αυτονομία της Σκύρου . 

ΟΧΙ στη βιομηχανοποίηση και καταστροφή του νησιού μας. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγαπακη-anna
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευστάθιου-εριέττα


Σεβαστείτε μας διαφορετικά θα μας βρείτε απέναντι σας  

Καραγιάννη Κατερίνα  

21 Φεβ 2022, 17:33 

ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ!! 

Είναι ακραίο να σκέφτηκε κάποιος πως ένα μικρό νησί θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος 

αυτού του έργου. 

Πέρα από το βάρος όμως, κάνεις δεν σκέφτηκε τους κατοίκους, την χλωρίδα, την πανίδα και 

γενικότερα την ιστορία αυτού του τόπου. 

Πώς γίνεται να μην υπάρχει ίχνος  σεβασμού  και αισθήματος ευθύνης για τον πολιτισμό και 

το μέλλον του νησιού;  

  

ΦΩΚΑΣ-ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

21 Φεβ 2022, 17:33 

Αντιτίθεμαι στο υπό εξέταση έργο για τους εξής λόγους: 

1. Η διαβούλευση δεν είναι σύννομη, διότι δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα αυτής τα 

βασικά στοιχεία του φακέλου του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου, κατά παράβαση της 

σχετικής διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρ. 13 του ν. 4864/2021 (διάταξη με 

αντίστοιχο περιεχόμενο περιλάμβανε και η παρ. 1 του άρ. 17 του ν. 4608/2019, που έχει πάντως 

καταργηθεί με το άρ. 30 παρ. 2 του ν. 4864/2021). Η ανάρτηση αυτών των στοιχείων, ούσα 

υποχρεωτική εκ του νόμου, συνιστά και ουσιώδη τύπο της εγκυρότητας της δημόσιας 

διαβούλευσης και της ενδεχόμενης τελικής απόφασης περί χαρακτηρισμού του έργου ως 

στρατηγικής επένδυσης. Και τούτο για να υπάρχει ενδελεχής ενημέρωση του ενδιαφερόμενου 

να συμμετέχει στη διαβούλευση κοινού, τουλάχιστον με την ανάρτηση των ανωτέρω 

στοιχείων, που εν προκειμένω δεν έχει γίνει.Επομένως, 

  

2. Το έργο απαγορεύεται να χαρακτηριστεί ως στρατηγική επένδυση. Η διασύνδεση της νήσου 

Σκύρου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, έχει ήδη προβλεφθεί στο 

τελευταίο εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ (απόφαση 611/29-7-2021, ΦΕΚ Β’ 410/2022) Δεκαετές 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ. Επομένως, το έργο δεν εμπίπτει στην κατηγορία αγ) της 

περίπτωσης α) της παρ. 3 του άρ. 2 του ν. 4864/2021, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία 

της εν λόγω περίπτωσης α), όπως θα έπρεπε, αφού πρόκειται περί έργου ΑΠΕ. 

  

3. Όπως έχει ήδη τεκμηριωθεί από τη μελέτη που έγινε για το Σχέδιο Δράσης για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου (βλ. ενδεικτικά το σχετικό παραδοτέο Τεχνικό Υπόμνημα 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf ), ένα 

τέτοιο έργο ανάπτυξης ενός ΑΣΠΗΕ τόσο μεγάλου που καταλαμβάνει το σύνολο των οικείων 

περιοχών Natura (ΖΕΠ και ΕΖΔ ταυτόχρονα) του νησιού, θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραγιάννη-κατερίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φωκασ-παγουλατοσ-παναγιωτησ
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


στο προστατευτέο αντικείμενό τους. Οι κίνδυνοι από την ανάπτυξη ενός τέτοιου ΑΣΠΗΕ 

έχουν αναγνωριστεί και από το ΥΠΕΝ και για το λόγο αυτό εκδόθηκε η ΥΑ Αριθμ. Οικ. 51979 

/ 21-12-2017 (ΦΕΚ Δ’ 2/2018), με την οποία απαγορεύτηκαν έργα ΑΣΠΗΕ σε όλη την έκταση 

των περιοχών Natura αλλά και εκτός αυτής. Επομένως, κατ’ εφαρμογή και των κριτηρίων που 

προβλέπονται στο άρ. 15 παρ. 3 του ν. 4864/2021 για την αξιολόγηση ενός επενδυτικού 

σχεδίου, και τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων τις συνέπειές του στο περιβάλλον και στη φύση, 

το αίτημα είναι απορριπτέο. 

  

4. Οι αναφερόμενες στην επιτελική σύνοψη εκτιμήσεις για δήθεν 60 μόνιμες θέσεις εργασίας 

συνιστούν ατεκμηρίωτο και αβάσιμο ισχυρισμό. Απεναντίας, από σειρά αποφάσεων για την 

υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων που αφορούσαν ανάπτυξη ΑΣΠΗΕ στις διατάξεις του 

αναπτυξιακού νόμου, προκύπτει ότι δεν δημιουργούνται παρά ελάχιστες θέσεις απασχόλησης 

και μάλιστα προσωρινής. 

Π.χ με την υπ’ αριθ. πρωτ. 40723/ΥΠΕ/5/01879/Ε/Ν. 3299/2004/20−09−2013 απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η ενίσχυση επένδυσης 

κατασκευής αιολικού πάρκου ισχύος 40 MW, από την οποία θα δημιουργηθεί 1 νέα θέση 

εργασίας, που αντιστοιχούν σε 0,3 EME. Εφόσον, επομένως, στην άνω επένδυση για ΑΣΠΗΕ 

40 MW υποτίθεται ότι θα δημιουργούνταν 0,3 Ε[τήσιες] Μ[ονάδες] Ε[ργασίας], δηλαδή, κατ’ 

ουσίαν, μία θέση μερικής απασχόλησης ενός εργαζομένου για το 30% των εργατοωρών της 

πλήρους απασχόλησης, πώς, άραγε, τεκμηριώνεται ότι από την προκείμενη επένδυση, που θα 

προκύψουν, δήθεν, πάνω από 180 φορές περισσότερες ΕΜΕ; 

  

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

21 Φεβ 2022, 17:34 

Ανεπανόρθωτη  καταστροφή  για το νησί !! 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ,Περιβαντολογικη και οικονομική  !! 

Θα βριτε τον κόσμο της ΣΚΥΡΟΥ απέναντι σας !!!!!! 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΝΟ .......... 

Παπακωνσταντίνου Μαρία  

21 Φεβ 2022, 17:37 

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών πέρα από την ισοπέδωση των κορυφογραμμων, έχει και 

συνοδά έργα, όπως για παράδειγμα διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης στις θέσεις 

εγκατάστασης, εναέρια δίκτυα πάνω σε πυλώνες, υποσταθμούς, εργοστάσια σκυροδέματος 

μέσα στο βουνό για τις ανάγκες των έργων, σπαστήρες, χώρους απόθεσης υλικών κ.α. που 

θίγουν ανεπανόρθωτα την ακεραιότητα της περιοχής Natura υποβαθμίζοντας μη αναστρέψιμα 

το φυσικό περιβάλλον. 

Η περιοχή εγκατάστασης των αιολικών σταθμών δεν θα γίνει ποτε ξανά όπως ήταν πριν. Το 

τοπίο θα μετατραπεί από φυσικό σε βιομηχανικό! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθιου-εμμανουηλ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπακωνσταντίνου-μαρία


Σταματήστε να ισοπεδώνετε τα βουνά της πατρίδας μας! Σταματήστε να καταστρέφετε 

βασικούς τομείς δραστηρίοτητας (τουρισμός, αγροτοκτηνοτροφία κλπ)! Σταματήστε να 

καταπατάτε εκτάσεις! Σταματήστε να μη σέβεστε τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας και της 

δημοτικής αρχής της Σκύρου και των άλλων περιοχών! 

Η Σκύρος αλλά και κανένα άλλο μέρος στην Ελλάδα, δεν πρέπει να γίνει μια δεύτερη 

Καρυστία! 

Ευστάθιου Εριέττα  

21 Φεβ 2022, 17:40 

ΝΑΙ στην ενεργειακή αυτονομία της Σκύρου . 

ΟΧΙ στη Βιομηχανοποίηση και καταστροφή του νησιού μας . 

Σεβαστείτε το νησί μας .. 

  

Antonelli Francesca  

21 Φεβ 2022, 17:49 

The project is very questionable and not up to European Union standards. On such a little 

island, protected by comunitarian law (Council Directive 92/43/EEC), the electricity need 

is ridiculously lower than the expected electricity production of the wind farm. This means that 

the natural and cultural heritage of this precious island is sacrified to provided electricity 

elsewhere. The project would impact "Mount Kochylas" a sanctuary for rare and endangered 

species and it would adversely affect the livelihoods of local people. Skyros is a land for 

grazing, beekeeping, businesses and tourism which would be eradicated as well as a traditional 

ways of life. In the XXI century this should not be allowed. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΚΑΒΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  

21 Φεβ 2022, 17:55 

Σύμφωνα με το ν. 4608/2019, «… η Ε.Ε.Ε. και Ε.Ε. α.ε.» αναρτά τα «βασικά στοιχεία» του 

φακέλου, χωρίς να εμπίπτουν στο επιχειρηματικό απόρρητο (αρθ. 16 § 1 περ. ε), σε μία 

«επιτελική σύνοψη της επενδυτικής πρότασης στον ιστότοπό της και καλεί σε δημόσια 

διαβούλευση το κοινό και τους συναρμόδιους φορείς» (αρθ. 17 § 1 εδ. 2).   

Τα έργα όπως διαπιστώνεται στο κείμενο ως προς τα περιβαλλοντικά τους στοιχεία: 

α) Το μεγαλύτερο μέρος της χωρικής εγκατάστασης συντελείται εντός περιοχής Natura.  

β) H υποθαλάσσια διασύνδεση συντελείται επίσης εντός «Ζώνης Ειδικής Προστασίας» 

(Natura). 

γ) Κατασκευάζονται στο «σύνολό τους» εντός δασικών εκτάσεων. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα παρατηρούμε ότι: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευστάθιου-εριέττα-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#antonelli-francesca
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αντωνοπουλοσ-κυριακοσ-καβοσ-αναψυκτηριο


αα) Παρατέθηκαν στοιχεία και ισχυρισμοί και ιδιαίτερα περιττής νομικής αναφοράς, 

αποτρέποντας το κοινό και τους φορείς για ουσιαστική συμμετοχή (Κεφ. Α). 

ββ) Παραλείφθηκαν τεχνικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το μέγεθος του έργου, ώστε οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις να είναι εύλογα αντιληπτές (Κεφ. Β). 

γγ) Παραλήφθηκαν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της επενδύτριας εταιρείας, τα οποία 

ακυρώνουν κάθε αιτιολογία ένταξης του έργου στις Στρατηγικές Επενδύσεις (Κεφ. Γ) 

Α. Μη ουσιώδη στοιχεία 

(1) Παράθεση κατά το 1/3 του κειμένου νομοθετημάτων «Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων» 

για τα οποία στο στάδιο αυτό «… δεν γίνεται η αξιολόγηση αυτών… και η οποιαδήποτε τυχόν 

εκτίμησή δεν είναι δεσμευτική για τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα» (ΣτΕ Ολομ 531/2015 

κ.α.). 

(2) Η επισήμανση του έργου ισχύος 300 MW αιτιολογούμενη ότι, «… θα βοηθήσει την 

ανεξαρτητοποίηση του νησιού…» (§ 9) ως προς την ενέργεια είναι οξύμωρο σχήμα καθότι οι 

ανάγκες του περιορίζονται στα 6 MW και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής! 

Β. Παραλήψεις  

(3) Τις σε χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων εντός των περιοχών Natura εγκαταστάσεις των 

έντεκα γηπέδων. 

(4) Το ύψος της κάθε Α/Γ (σύνολο 58) ανερχόμενο περίπου σε 180 μ. (105 μ. πυλώνας και 150 

μ. διάμετρος πτερωτής) ισοδύναμο προς πύργο ύψους 60 ορόφων και το οποίο συγκρινόμενο 

προς εκείνο του «Πύργου Αθηνών» 103 μ. κατά το διπλάσιο, προς τον Πύργο του Άιφελ των 

300 μ. κατά τα 2/3 αυτού και προς εκείνο του ουρανοξύστη «Εμπάιαρ Στέιτ» των 381 μ. κατά 

το ½ (το υψηλότερο στον κόσμο επί 41 χρόνια). 

(5) Την κατηγορία υπαγωγής του έργου κατά τις διατάξεις του νόμου (αρθ. 10) ώστε να 

προβούμε βάσει των κριτηρίων στην ελεγξιμότητα αυτής, με συνέπεια   

(6) Η διπλή επαναλαμβανόμενη αναφορά ότι το Π.Χ.Π. της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας 

ως προς τη «νομιμοποίηση» του έργου «… για τη Σκύρο προβλέπει την ενίσχυση 

δραστηριοτήτων [και με ιδιαίτερη υπογράμμιση] σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων 

(υβριδικών) τεχνολογιών για την παραγωγή ΑΠΕ» πάσχει αιτιολογίας. 

(7) «Τη συμβατότητα του είδους και του μεγέθους της επένδυσης σε σχέση προς το φυσικό, 

οικιστικό και κοινωνικό οικονομικό υποσύστημα» (αρθ. 19 § 3 περ. ε ν. 4608/2019), καθώς και 

τις επιπτώσεις αυτού περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές (άρθ. 19 § 3 περ. στ) με βάση 

τα προαναφερόμενα τεχνικά δεδομένα που εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε 

αιγαιοπελαγήτικο νησί των διαστάσεων της Σκύρου (220.000 τ.χλμ/2.500 κατοίκους). 

Γ. Η μη οικονομική βιωσιμότητα του έργου  

Η αιτούσα «Αιολική Νοτίου Σκύρου Α.Ε.» ως φορέας της επένδυσης στερείται παντελώς όλων 

των οικονομικών και επιχειρηματικών κριτηρίων (αρθ. 19 §§ 3 και 4) και ειδικότερα: 



(8) «Την φερεγγυότητα»: Είναι ανενεργής και στερείται προσωπικού από τη σύστασή της (πριν 

το 2005). 

(9) «Την οικονομική κατάσταση» βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών: 

Χρήσεις 2020, 2019 και 2018: 

• Έσοδα μηδέν (0). 

• Παροχές σε εργαζομένους μηδέν (0). 

• Αποτελέσματα μετά από φόρους 4.732,03 €, - 5.384,78 € και  - 4.096,26 € (αντίστοιχων 

περιόδων). 

• Σύνολο Παθητικού: 398.086,38 €, 162.653,89 € και 162.665,71 € (αντίστοιχων 

περιόδων). 

(10) Την έλλειψη «τεκμηρίωσης εμπειρίας» του φορέα από έργα Α.Π.Ε. (§ 4 στ), που 

προκύπτει  από τα παραπάνω μηδενικά (0) στοιχεία. 

(11) Βάσει της με ημερομηνία υποβολής της Αίτησης 30.9.2021, προς εκείνη της 8.2.2022 

ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης «στοιχείων της επένδυσης», η ανάρτηση πάσχει νομιμότητας 

καθότι ελέγχεται εκπρόθεσμη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες του νόμου 4608/2019 

προθεσμίες ημερών: 45 αξιολόγησης + 15 διαβούλευσης (αρθ. 17) + 30  απόφασης (αρθ. 19) 

= 105 ημέρες, έναντι των 130 ημερών (Οκτ./31, Νοεμ./30, Δεκ./31, Ιαν./31, Φεβ./7) της 

υπολογιζόμενης τελικά ολοκλήρωσης της διαδικασίας της έκδοσης Απόφασης. 

(12) Η παράθεση της προβλεπόμενης αύξησης της απασχόλησης (αρθ. 19 § 3 περ. γ) των 240 

μονίμων θέσεων «εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής», δηλαδή συγχρόνως και διαρκώς, 

ελέγχεται  ως αναπόδεικτη και αβάσιμη, καθώς και εκείνης ως προς τις «…60 μόνιμες θέσεις 

εργασίας κατά τη φάση της λειτουργίας του υπό μελέτη έργου», καθότι δεν υφίσταται «φάση 

λειτουργίας», εφόσον η «λειτουργία» είναι μία και ενιαία παραγωγική διαδικασία, χωρίς 

επιμερισμούς σταδίων αφενός και αφετέρου οι 60 μόνιμες θέσεις στο βαθμό που θα υπάρξει 

διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα δεν δικαιολογούνται πουθενά σε κανένα τομέα και 

κλάδο. 

(13) Επειδή σύμφωνα και με το τοπογραφικό διάγραμμα οι εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας 

της Ι.Μ.Μ.Λ. εγκαταστάσεις Α/Γ καταλαμβάνουν περίπου τα 2/3 της συνολικής εδαφικής 

έκτασης, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες χορτονομείς και επειδή για την τεκμηρίωση της αίτησης 

της επενδύτριας πρέπει να προσκομισθούν συμβόλαια κυριότητας μισθωτήρια κ.λπ (αρθ. 16 § 

β), δηλώνουμε ότι κανένας από τους προαναφερόμενους δεν έχει δεσμευθεί ή υπογράψει 

οποιασδήποτε πράξη παραχώρησης χρήσης. 

Για όλους τους παραπάνω περιοριστικά αναφερόμενους λόγους το έργο δεν εμπίπτει στην 

κατηγορία των στρατηγικών επενδύσεων.  

Διεθνείς οργάνωσεις οπως:  Bird Life International,  European Forum on Nature Conservation 

and Pastoralism , Friends of the Earth Europe, TERRA Mileniul III/ 

Climate Action Network Central and Eastern Europe, European Environmental 

Bureau, International Friends of Nature  πρέπει να παρέμβουν για να προστατυτεί το νησί και 

να σταματήσει η πολιτική των επενδύσεων που καταστρέφει το περιβάλλον στο ονομα της 

διασωσης του. 

http://www.efncp.org/
http://www.efncp.org/
http://www.foeeurope.org/
http://terraiii.ngo.ro/
http://terraiii.ngo.ro/
http://www.eeb.org/
http://www.eeb.org/
http://www.nfi.at/


  

Γιαχαλή Ελίνα  

21 Φεβ 2022, 18:05 

Απόφαση του περασμένου αιώνα. Ο πλανήτης εκπέμπει  sos και εδώ πάει να γίνει άλλη μια μη 

αναστρέψιμη καταστροφή.  

  

Θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους ότι πρόκειται για υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση 

για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις ανεμογεννητριών 

  

Η πρόθεση είναι για εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

  

Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας της  

  

Ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά για 

το περιβάλλον.  

ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

21 Φεβ 2022, 18:10 

  Λέμε ΟΧΙ στην εγκατάσταση τέτοιου υπέρογκου μεγέθους ανεμογεννητριών διότι αυτό θα 

οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου φυσική καταστροφή και βιομηχανοποίηση του τόπου 

μας, αγνοώντας την μοναδική πανίδα και χλωρίδα στο συγκεκριμένο σημείο, που μάλιστα 

πρόκειται και για προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. 

   Είναι χρέος μας να παρέχουμε στην κοινωνία, τους κατοίκους και τα παιδιά μας ένα 

καλύτερο αύριο και τίποτα λιγότερο. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός μας και όπως το 

προσπαθούμε μέσω των δράσεων μας, έτσι θα το προσπαθήσουμε και θα δώσουμε όσες μάχες 

χρειαστεί ενάντια στην καταστροφή του τόπου μας. 

Σχαλέκης Χρήστος  

21 Φεβ 2022, 18:10 

Το να κατάστρεφουμε τη φύση με το πρόσχημα της μετάβασης στην > είναι τουλάχιστον 

απάραδεκτο...ούτε στη Σκύρο ούτε πουθενά δεν έχει θέση καμιά ανεμογεννητρία 

ΜΑΚΡΗΣ Οργανωτική ομάδα του Διεθνούς σεμιναρίου-συνάντησης για το ρεμπέτικο στη 

Σκύρο - Οργανωτική ομάδα του Διεθνούς σεμιναρίου-συνάντησης για το ρεμπέτικο στη Σκύρο  

21 Φεβ 2022, 18:11 

Το διεθνές σεμινάριο-συνάντηση για το ρεμπέτικο που διοργανώνεται εθελοντικά 13 

συνεχόμενα χρόνια στη Σκύρο σε συνεργασία με το Μουσείο Μάνου και Αναστασίας 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιαχαλή-ελίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρσαμοσ-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σχαλέκης-χρήστος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μακρησ-οργανωτική-ομάδα-του-διεθνούς-σεμιναρίου-συνάντησης-για-το-ρεμπέτικο-στη-σκύρο-οργανωτική-ομάδα-του-διεθνούς-σεμιναρίου-συνάντησης-για-το-ρεμπέτικο-στη-σκύρο
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μακρησ-οργανωτική-ομάδα-του-διεθνούς-σεμιναρίου-συνάντησης-για-το-ρεμπέτικο-στη-σκύρο-οργανωτική-ομάδα-του-διεθνούς-σεμιναρίου-συνάντησης-για-το-ρεμπέτικο-στη-σκύρο


Φαλτάιτς και το ΠΕΑΠ του Δήμου Σκύρου αποτελεί πλέον θεσμό για το νησί και σημείο 

αναφοράς για την αναγνώριση και εγγραφή του Ρεμπέτικου στον κατάλογο της UNESCO για 

την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας. 

Η οργανωτική ομάδα του διεθνούς σεμιναρίου-συνάντησης ενώνει τη φωνή της με τον Δήμο, 

τους φορείς και την τοπική κοινωνία της Σκύρου και λέμε ΟΧΙ στην ένταξη της επιχειρούμενης 

εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Νότια Σκύρο, στο Όρος Κόχυλα, στο καθεστώς 

Στρατηγικών Επενδύσεων. Η χλωρίδα, η πανίδα, οι ανεξερεύνητες αρχαιολογικές θέσεις, τα 

παραδοσιακά μονοπάτια, θα χαθούν κάτω από το βάρος των βίαιων επεμβάσεων. Οι 

εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, οι υποσταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς θα εξαφανίσουν το 

κάλλος των φυσικών τοπίων που θα μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής αιολικής 

ενέργειας. ΟΧΙ στην καταστροφή της Σκύρου.   

Γκίκα Αναστασία  

21 Φεβ 2022, 18:18 

Διαφωνώ  

Γκίκα Αναστασία  

21 Φεβ 2022, 18:21 

Διαφωνώ  

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΑΦΝΗ  

21 Φεβ 2022, 18:24 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκίκα-αναστασία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γκίκα-αναστασία-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρογεωργου-δαφνη
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Πετρίτση Στέλλα  

21 Φεβ 2022, 18:33 

Είναι κρίμα να καταστραφεί η αγνή ομορφιά του νησιού, να κινδυνεύσει η ήδη απειλούμενη 

με εξαφάνιση πανίδα και να ζημιωθεί το νησί οικονομικά, για ένα επενδυτικό έργο αμφιβόλου 

βιωσιμότητας και οφέλους προς το κοινό. Η χώρα έχει όντως ανάγκη από ξένες επενδύσεις και 

σωστά γίνεται στροφή προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ταυτόχρονα, ωστόσο, 

υπάρχουν σπουδαία αγαθά προς διαφύλαξη και ελπίζουμε όλοι μας ότι το Κράτος θα λάβει 

υπόψη την άποψη των πολιτών, και θα φροντίσει να διαφυλάξει το φυσικό περιβάλλον, τον 

τουρισμό και την υγεία των κατοίκων της Σκύρου μέσα από τις υπάρχουσες διαδικασίες. 

ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

21 Φεβ 2022, 18:35 

Η Σκύρος έχει καταφέρει στο πέρασμα των χρόνων να διατηρήσει το σεβασμό της στην 

ιστορία της, τις παραδόσεις και τη φύση. Για αυτό την αγαπούν οι κάτοικοι της, όσοι 

κατάγονται από αυτή και όσοι την επισκέπτονται. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν φαίνεται να 

σέβεστε ούτε αυτά, ούτε αυτούς άλλα ούτε και αυτό το οποίο το συγκεκριμένο έργο 

εκπροσωπεί.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πετρίτση-στέλλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρσαμοσ-κωνσταντινοσ


Ζαφειρακοπούλου Μαρία  

21 Φεβ 2022, 18:38 

Ως πολίτης και διδάκτωρ(Πολυτεχνείου,Stuttgart και Βερολίνου)χωροτάκτης-αρχιτέκτονας-

πολεοδόμος,και περιφεριρειολόγος,διαφωνώ ριζικά με την επένδυση ,διότι κατ'ουδένα τρόπο 

και λόγο δεν προκύπτει, ότι πρόκειται για επένδυνη στρατηγικής σημασίας ,που να 

δικαιολογούσε, ίσως,μια τόσο μεγάλου μεγέθους καταστροφή,.Το σχέδιο αγνοεί το 

περιβάλλον,την οικονομία,,,,τις χρήσεις γης του νησιού και δεν υπολογίζει τις συνέπειες εός 

τέτοιου έργου που το κόστος του στη κοινωνία συνολικά είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερο από 

το όφελος.Αυτή είναι μια κακώς εννούμενη άναπτυξη που θα πλήξει καταστροφικά το νησί 

στο βωμό της ¨ανάπτυξης"καιτης"εξέλιξης'...... 

Σβουράκη Χριστίνα  

21 Φεβ 2022, 18:40 

Οι ανεμογεννήτριες καταστρέφουν το φυσικό κάλλος και το αγνό τοπίο που έχει μεγάλη 

σημασία τόσο για τους ντόπιους όσο και για τον τουρισμό. Σε καμία χώρα δεν έχουν εκχωρηθεί 

τα βουνά, οι τόποι φυσικού κάλλους, οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, οι βιότοποι, οι 

ιστορικής σημασίας τόποι, οι αρχαιολογικοί τόποι, το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura σε εταιρείες 

ανεμογεννητριών, υδροηλεκτρικών, φωτοβολταϊκών. 

Καρούζος Mάνθος  

21 Φεβ 2022, 18:43 

ΟΧΙ στην καταστροφή περιοχής Νatura,σπάνιας πανίδας και χλωρίδας πόσω μάλλον όταν τα 

οφέλη της "ανάπτυξης" για την κοινωνία της Σκύρου θα είναι ελάχιστα μπροστά στην 

καταστροφή του Κόχυλα.Σεβόμαστε το περιβάλλον και την εκδοθείσα επ'αυτού θέματος 

απόφαση του ΣΤΕ όπως πρέπει  σε ένα κράτος δικαίου. 

Η κοινωνία των 3000 και πλέον μόνιμων κατοίκων της Σκύρου θα διεκδικήσει την προστασία 

του νησιού από τους μεγαλοεπενδυτές οι οποίοι θα "καταστρέψουν" το νησί 

υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και μειώνοντας την προσέλευση τουριστών 

διότι η ομορφιά της Σκύρου είναι ότι έμεινε αναλλοίωτη και αυθεντική στο πέρασμα του 

χρόνου. 

Κουγιουφας Γκικας  

21 Φεβ 2022, 18:51 

Δεν ειναι δυνατον να γίνει αποδεκτή αυτη η καταστροφή του νησιου με αυτο το βιομηχανικό 

τερας. Δεν εχει να προσφερει τιποτα στη Σκυρο παρα μονο καταστροφη και αλλοίωση. 

Ντροπή.  

ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΝΟΤΑ  

21 Φεβ 2022, 18:52 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΕΜΟΓΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA2000!!!!!!!!!!! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζαφειρακοπούλου-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σβουράκη-χριστίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καρούζος-mάνθος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουγιουφας-γκικας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καφουρου-νοτα


ΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΙΣΕΡΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.  

Ρίντις-Ευσταθίου Αλέξανδρος  

21 Φεβ 2022, 18:55 

Πόσες φορές θα πρέπει να το συζητήσουμε μέχρι να το καταλάβουν; Δεν θέλουμε τις 

γεννήτριες... 

Κουγιουφα Ιωαννα  

21 Φεβ 2022, 18:57 

Τερατωδες μεγεθος μεσα σε περιοχή natura. Δε μπορω να καταλάβουμε πως ειναι δυνατον να 

ειναι νομιμο όλο αυτό. Τα ζωα, τα πτηνα, η χλωριδα.. Οχι στις ανεμογεννητριες.  

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

21 Φεβ 2022, 19:01 

Χωρίς να είμαι αντίθετη στις ΑΠΕ η συγκεκριμένη τοποθέτηση είναι ένα δυσανάλογα μεγάλο 

έργο για το μέγεθος του νησιού. Οχι λοιπόν στα επιχειρηματικά σχέδια των καλογέρων και 

των εταιρειών που στο όνομα του κέρδους καταστρέφουν ένα ολόκληρο νησί, τον τουρισμό 

του και τις ζωές των κατοίκων,  με πρόσχημα την πράσινη ενέργεια  

Μανωλάκη Μαντζουράνα  

21 Φεβ 2022, 19:05 

Ο Χ Ι ΣΤΙΣ ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ!!!! 

Ο Χ Ι  ΣΤΗΝ ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ!!!!!!! 

 Ν Α Ι ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ν Α Ι ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ...... 

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ........ ΦΩΝΑΖΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑΑ........ 

Φιλίππου Κατερίνα  

21 Φεβ 2022, 19:23 

 Ναι, στην αιολική ενέργεια, όχι στις ενέργειες εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος! Γιατί οι 

ανεμογεννήτριες δεν τοποθετούνται σε έρημα νησιά, όπου δε θα διασαλευτεί το φυσικό 

περιβάλλον; Πού θα ζήσουν τα σκυριανά αλογάκια ως προστατευόμενο είδος; 

Σαμαράς Ιάσων  

21 Φεβ 2022, 19:24 

Δεν πρέπει να μη συμβεί αυτή η μείζονος σημασίας οικολογική καταστροφή με τις γεννήτριες. 

Η Νότια Σκύρος προστατεύεται νομικά από το πρόγραμμα Natura  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ρίντις-ευσταθίου-αλέξανδρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουγιουφα-ιωαννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δημητροπουλου-κωνσταντινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανωλάκη-μαντζουράνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φιλίππου-κατερίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σαμαράς-ιάσων


ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ  

21 Φεβ 2022, 19:27 

ΟΧΙ στην εγκατάσταση του γιγαντιαίου βιομηχανικού αιολικού πάρκου στη Νότια Σκύρο. 

Πρόκειται για βιομηχανική εγκατάσταση που ακυρώνει τα οφέλη των ΑΠΕ με μοναδική 

συνέπεια την καταστροφή του περιβάλλοντος και της ζωής. 

Καταστρατηγεί  κατάφωρα τις αρχές της αναλογικότητας  και της χωροταξικότητας, καταπατά 

τις αξίες και τις δράσεις προστασίας και διάσωσης του περιβάλλοντος, εκμηδενίζει όλες τις 

πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης.  

Η περιοχή ( σχεδόν εξ΄ολοκλήρου το ήμισυ του νησιού ) έχει χαρακτηρισθεί και από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ως περιοχή ιδιαίτερης προστασίας της ορνιθοπανίδας, ως περιοχή natura , 

ως ζώνη ειδικής προστασίας, ως περιοχή διάσωσης της βιοποικιλότητας και απαγορευτική σε 

βιομηχανικού τύπου εγκαταστάσεις (πρόγραμμα LIFE).  Αποτελεί το φυσικό 

ενδιαίτημα  πολλών ζώων, μεταξύ αυτών και κάποιων  ιδιαίτερα σπάνιων ειδών υπό την 

απειλή εξαφάνισης. Είναι πέρασμα και κατάλυμα μεταναστευτικών πουλιών στην πορεία τους 

προς όλη τη γη.  Εδώ φύονται ποικίλα σπάνια ή και μοναδικά είδη χλωρίδας. Ο τόπος φιλοξενεί 

ήπιες βιοποριστικές δράσεις καθώς και δράσεις οικολογικού ενδιαφέροντος και μελέτης του 

περιβάλλοντος. 

Η εν λόγω εγκατάσταση ΔΕΝ προσφέρει θέσεις εργασίας παρά ελάχιστες ή πλασματικές. 

Πλασματικές επίσης είναι εμφανιζόμενες μειώσεις στην τιμή του ρεύματος, όπως έχουν 

καταδείξει εμπεριστατωμένες τεχνικές μελέτες. Πραγματική και μη αναστρέψιμη 

αντιθέτως,  είναι η αποδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και της τουριστικής 

κίνησης  που θα επέλθει από την συντελεσθείσα οικολογική καταστροφή. 

Πλείστες περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς και διοικητικές αρχές έχουν με σαφήνεια και 

επιστημονικότητα  εναντιωθεί στο έργο.   

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ έχει συνυπολογίσει τις πολλές ομόφωνες αποφάσεις 

αντίθεσης στο έργο, κρίνει ΟΡΘΗ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  εγκατάστασης  και λειτουργίας 

αιολικών σταθμών στην περιοχή (Υπουργική Απόφαση 51979/21-12-2017) και χαρακτηρίζει 

την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην Νότια Σκύρο ως απειλή καταστροφής  του 

μοναδικού φυσικού τοπίου. 

Η μόνη  «στρατηγική σημασία»  που έχει αυτό το τερατώδες  έργο εντοπίζεται στην γρήγορη 

και μη αναστρέψιμη καταστροφή του περιβάλλοντος , στην υποβάθμιση και στο μαρασμό 

της  οικονομικής και καθημερινής ζωής. 

Ας μην επιτρέψουμε να προστεθεί ένα ακόμη οικοσύστημα στην καταστροφή του πλανήτη 

μας … Ας προφυλάξουμε τη ζωή όλων μας από τέτοιου είδους ολέθρια έργα. 

Λυκουριώτη Ίρις  

21 Φεβ 2022, 19:29 

Η Ελλάδα είναι ένα σύνολο από ευαίσθητα οικοσυστήματα και φυσικοπολιτισμικά 

ενδιαιτήματα χάρις στη γεωμορφολογία της. Ένα σύνολο από ορεινούς όγκους και νησιωτικά 

συμπλέγματα διαπλάστηκε μέσα από την ιστορία του πολιτισμού, δηλαδή μέσα από τις 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βοντετσιανου-ελενη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λυκουριώτη-ίρις


πρακτικές επιβίωσης των κοινοτήτων και την παραγωγή του υλικού πολιτισμού τους, σε 

συνάρτηση με πρακτικές διατήρησης και αναπαραγωγής των φυσικών τους πόρων. Αυτούς 

τους πόρους διατήρησαν μέχρι σήμερα και τους παρέδωσαν σε εμάς για να τους παραδώσουμε 

στις επόμενες γενιές οι κοινότητες αυτές. 

Τα βουνά και τα νησιά μας χαρακτηρίζονται από συνθήκες ‘νησιωτικότητας’ (insularity) που 

σημαίνει συνθήκες περιστασιακής συνδεσιμότητας και περιστασιακής απομόνωσης των τόπων 

αυτών εξαιτίας του κύκλου των εποχών, των μέσων τεχνικής και τεχνολογίας που διαθέτουν 

οι κοινωνίες για να εξασφαλίζουν 1) τη συνδεσιμότητα και 2) την ανανέωση των πόρων που 

επιτρέπουν την επιβίωση τους όταν ισχύουν οι συνθήκες ριζικής απομόνωσης τους. 

Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν και ισχυρά τοπικά φυσικοπολιτισμικά ενδιαιτήματα (τοπικός 

πολιτισμός, τοπική οικονομία, τοπικά οικοσυστήματα και είδη) και ισχυρές συνδέσεις 

(δεσμούς) επιβίωσης με γειτονικά μέρη (Σκύρος-Εύβοια). Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κόχυλας 

αποτελεί ένα τέτοιο φυσικοπολιτισμικό ενδιαίτημα στο οποίο συνυπάρχουν πηγές νερού, 

κτηνοτροφία και μελισσοκομία, άγρια και ημι-εξημερωμένα ζώα. Είναι ένα σύστημα που 

επιτρέπει την ισορροπία της τοπικής οικονομίας του νησιού στους διάφορους τομείς 

παραγωγής επιτρέποντας την ελεγχόμενη αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα (πρωτογενής 

τομέας) που ενισχύει με τη σειρά της την τοπική μεταποίηση προϊόντων διατροφής υψηλής 

ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας (δευτερογενής τομέας) που απορροφώνται 

(γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας, μέλι μοναδικής ποιότητας κ.α.) εξ ολοκλήρου από την 

τοπική κοινωνία, τις εποχιακές τουριστικές δραστηριότητες και τους επισκέπτες/τριες του 

νησιού, καθώς και το πλέγμα άλλων υπηρεσιών (τοπική αυτοδιοίκηση, αεροδρόμιο, ναυτικό, 

λιμάνι κ.α.). Πρώτο δεδομένο: δεν υπάρχει μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς στοιχειώδες 

ποσοστό διατροφικής επάρκειας (εισαγωγή ειδών πρώτης ανάγκης) και εξισορροπημένους, 

τοπικά, τομείς παραγωγής που επιτρέπουν τη σχετική αυτάρκεια στην αναπαραγωγή των 

κοινωνιών και των φυσικών τους πόρων, ειδικά σε συνθήκες νησιωτικότητας.   

Οι παραπάνω δραστηριότητες που διαμορφώνουν το ενδιαίτημα της Σκύρου και ειδικά του 

Κόχυλα, όχι μόνο δεν απειλούν αλλά βοήθησαν την τοπική κοινωνία -παρά το πώς 

διαμορφώνεται το σύστημα των ιδιοκτησιών- να διατηρήσει και να αναπαράξει τους φυσικούς 

και πολιτισμικούς της πόρους μέχρι σήμερα ως μια πολύτιμη μορφή Κοινών. Αυτή ακριβώς η 

κοινωνική, διαρκής προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας -που μεταβάλλεται συνεχώς- να 

σέβεται τα Κοινά της ώστε να παραδώσει στις σημερινές γενιές ένα πλούσιο 

φυσικοπολιτισμικό ενδιαίτημα είναι αυτή που κατέστησε δυνατό το χαρακτηρισμό της 

περιοχής της Νοτίου Σκύρου (Κόχυλα) ως περιοχής NATURA 2000. Η αναπαραγωγή των 

φυσικών πόρων και η δίκαιη πρόσβαση σε αυτούς είναι φυσικό δικαίωμα των κατοίκων του 

νησιού, των επισκεπτών του και κυρίως των επόμενων γενεών. 

Η τοπική κοινωνία της Σκύρου γνωρίζει πολύ καλά να διαχειρίζεται τους πόρους της και οι 

πρακτικές που εφαρμόζει για αιώνες στον τόπο της βρίσκονται, σήμερα, στην αιχμή όλων των 

διεθνών αναπτυξιακών σχεδιασμών των διεθνών οργανισμών που αφορούν το βιώσιμο μέλλον 

του πλανήτη. Τόσο οι σχεδιασμοί ανάπτυξης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και οι 

εξαγγελίες και η εποπτεία του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του 

περιβάλλοντος θέτουν αυστηρούς όρους, τους οποίους οι χώρες δεσμεύονται να τηρούν σε 

εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Οποιαδήποτε αναπτυξιακή δραστηριότητα διαταράσσει στην πράξη τα ενδιαιτήματα, 

οποιοδήποτε όνομα και αν έχει (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α.) ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Κάθε βιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης που 



καταστρέφει 1) τη γη, 2) τα αποθέματα, τον κύκλο ανανέωσης και τη γεωμορφολογία των 

φυσικών υδατοδεξαμενών και των πηγών (οι θεμελιώσεις των ανεμογεννητριών διαταράσσουν 

το υπέδαφος του βουνού), 3) εκτοπίζει ζωικούς πληθυσμούς και προστατευόμενα είδη 

μοναδικά στον κόσμο, 3) εκτοπίζει ανθρώπινες δραστηριότητες που επιτρέπουν τη διαγενεακή 

επιβίωση των κοινοτήτων, 4) διαταράσσει την κοινωνική συνοχή, τα ανθρώπινα και τα 

δημοκρατικά δικαιώματα της τοπικής κοινωνίας που συνταγματικά αυτοδιοικείται, ΔΕΝ 

θεωρείται μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. 

Ως εκ τούτου κάθε τέτοιο σχέδιο ριζικής και μη αναστρέψιμης διατάρραξης των 

φυσικοπολιτισμικών ενδιαιτημάτων θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της τοπικής κοινωνίας της 

Σκύρου και με τον ακόλουθο τρόπο: ενώ η κοινωνία προστατεύει το ενδιαίτημά της θα βρεθεί 

έκθετη σε πιθανές κυρώσεις μη τήρησης των περιβαλλοντικών περιορισμών που επιβάλλονται, 

όλο και περισσότερο, στα πλαίσια διακρατικών σχέσεων και υπερεθνικών θεσμικών 

δεσμεύσεων της χώρας.   

Ως προς αυτό, η τοπική κοινωνία, μέσα από τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

ασκώντας τα δημοκρατικά της δικαιώματα, ομόφωνα, μέσα από μια σειρά αποφάσεων, έχει 

ταχθεί κατά του σχεδιασμού και κατασκευής γιγαντιαίου αιολικού σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 299,6 MW, 58 ανεμογεννητριών, ισχύος 5,6 MW έκαστη, 175 

μέτρα ύψος με 150 μέτρα διάμετρο πτερωτής, στη Νότια Σκύρο, σε προστατευόμενη περιοχή 

NATURA 2000. Ενδεικτικά αναφέρω τις εξής απορριπτικές αποφάσεις: 1) η πιο πρόσφατη 

απόφαση δημοτικού συμβουλίου 33/06-04-2020 ομόφωνη απόφαση με ΑΔΑ 6Ξ7ΠΩ1Σ-

ΧΜΔ, 2) αποφάσεις κοινωνικών και οικονομικών φορέων της Σκύρου, 3) αποφάσεις του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας   με την υπ. αριθ. 148/2020 ομόφωνη απόφαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις 03/06/2020, 4) αποφάσεις 

της  Περιφερειακής Ένωσης  Δήμων Στερεάς Ελλάδας για τα Αιολικά Πάρκα με το υπ. αριθ. 

384/23-06-2020 Ομόφωνο Ψήφισμα, καθώς και 5) 3.000 φυσικές υπογραφές ενηλίκων 

Σκυριανών και φίλων σε ένα σύνολο πληθυσμού 2.994 κατοίκων διαφωνούν με την 

εγκατάσταση του παραπάνω αιολικού πάρκου. 

Η εγκατάσταση επιχειρείται στη Νότια Σκύρο, στην προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000, 

στην οποία προαναφέρθηκα, για την οποία έχει εκδοθεί  η υπ.αριθμ. 51979/21-12-2017 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλου 

(Δ’2/23/1/2018), η οποία καθορίζει μέτρα προστασίας της φύσης σε χερσαία και υδάτινα 

τμήματα της Σκύρου και των γύρω νησίδων που αποτελούν περιοχές, οι οποίες διακρίνονται 

για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική και γεωμορφολογική τους αξία 

καθορίζοντας ζώνες προστασίας με σαφείς περιορισμούς όπως η απαγόρευση της 

εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, 

σημειώνω ότι στην έκδοση της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης οδήγησαν τα 

επιστημονικά και ερευνητικά αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “LIFE + Φύση 

και Βιοποικιλότητα” [έργο “LIFE09 NAT/GR/000323], το οποίο υλοποιήθηκε με 

πρωτοβουλία του Δήμου Σκύρου (2010 έως 2016). Ειδικότερα, για την περιοχή του Όρους 

Κόχυλα το «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της Σκύρου» καταλήγει σε πρόταση 

χαρακτηρισμού της περιοχής ως περιφερειακού φυσικού πάρκου διότι περιλαμβάνει εκτάσεις 

μεγάλης οικολογικής και βιολογικής αξίας λόγω του μεγάλου αριθμού σημαντικών ειδών που 

φιλοξενούν και παράλληλα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. 

Κάθε παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας, επιστημονικών πορισμάτων και δημοκρατικών 

δικαιωμάτων θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση της νησιωτικής κοινότητας της Σκύρου, η οποία 



έχει επιδείξει τη διορατικότητά της, την ανθεκτικότητά της και τη δημιουργικότητά της στο 

χρόνο και την ιστορία, στη μεγάλη διάρκεια και αποτελεί πρότυπο κοινότητας που υποστηρίζει 

τη ζωντάνια και την πρόοδο του ελληνικού νησιωτικού χώρου. Ως εκ τούτου συντάσσομαι με 

τις/τους δημότες ενάντια στην εγκατάσταση αυτού του έργου. 

ΜΙΧΑ ΧΑΡΟΥΛΑ  

21 Φεβ 2022, 19:40 

Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών αποτελεί τεράστια οικολογική καταστροφή αφού η Ν. 

Σκυρος προστατεύεται από το πρόγραμμα Natura.  

Τροχούτσου Λία  

21 Φεβ 2022, 19:52 

Ακόμα μία καταστροφή της φύσης. Πόσο ακόμα;  Σε ένα τόσο μικρό νησί!; Σε περιοχή 

natura;;;; 

Κρόσμαν-Νασιόπουλος Φρειδερίκος  

21 Φεβ 2022, 19:55 

Ανεπιστρεπτί καταστροφή του μοναδικού τοπίου της Σκύρου με μοναδικό γνώμονα το κέρδος. 

Ο βιομηχανικός χαρακτήρας της εγκατάστασης αναιρεί την ουσία και τη φύση των ΑΠΕ. 

ΡΑΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

21 Φεβ 2022, 20:01 

ΟΧΙ 

Andrade Ana  

21 Φεβ 2022, 20:13 

No to the project! 

We stand with the people of Skyros 3 

Pabbaraju Shreya  

21 Φεβ 2022, 20:13 

This project is occuring on protected land and will have disastrous effects on biodiversity for 

many species. Creating these turbines will prompt the need to build roads, which will further 

have devastating environmental impacts on the forest. We say no to this project.  

Γεωργιάδης Αλέξανδρος  

21 Φεβ 2022, 20:15 

Ισοπεδώσατε την βόρεια πλευρά της Σκύρου και την όμορφη παραλία στο Τραχύ για να 

φτιάξετε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της πολεμικής μας αεροπορίας. Τσιμεντώσατε και 

εγκαταστήσατε άλλη μια μονάδα ανεφοδιασμού στην πανέμορφη παραλία της Κύρα 

Παναγιάς. Το ναυτικό εγκατέστησε στο νότιο τμήμα μεγάλο ναύσταθμο. Στα βουνά μας 

υπάρχουν ήδη αρκετές μονάδες ραντάρ. Σε όλες αυτές τις στρατιωτικές περιοχές οι κάτοικοι 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μιχα-χαρουλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τροχούτσου-λία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κρόσμαν-νασιόπουλος-φρειδερίκος
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#andrade-ana
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#pabbaraju-shreya
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργιάδης-αλέξανδρος


δεν έχουν φυσικά πρόσβαση. Και καλά όλα αυτά, το καταλαβαίνουμε, είναι για την εθνική 

ασφάλεια της χώρας. Αλλά τώρα θέλετε να καταλάβετε και το υπόλοιπο νησί για να 

εγκαταστήσετε ανεμογεννήτριες τεραστίων διαστάσεων που θα επιφέρουν μόνιμη ολική 

καταστροφή και μη αναστρέψημη αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος; Αλλά μέρη, άλλα 

νησιά ή βραχονησίδες δεν υπάρχουν; Όταν πλέον οι περισσότερες και με ανεπτυγμένη 

οικολογική συνείδηση χώρες, προκρίνουν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην θάλασσα, 

εσείς γιατί επιμένετε να τσιμεντώσετε ένα ολόκληρο βουνό και μάλιστα χαρακτηρισμένο 

natura;  Τι μας λέτε δηλαδή, ότι για το δήθεν καλό της χώρας και της οικονομίας, και παρά την 

σφοδρή αντίθεση της τοπικής κοινωνίας, το εθνικό συμφέρον επιβάλει την παράνομη και βίαιη 

επίταξη και του υπόλοιπου νησιού μας; 

Εμείς οι μόνιμοι αλλά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι, που θα πάμε; Η τοπική μας οικονομία και ο 

τουρισμός τι θα απογίνουν;  Τα μεγαλόπνοα σχέδια κράτους, εκκλησίας και μεγαλοεργολάβων 

πάντα η Σκύρος θα τα πληρώνει; ¨Έλεος πιά!     

  

Λεκάτης Θανάσης  

21 Φεβ 2022, 20:16 

Δεν γίνεται ανεκτό αυτό που η φύση χρειάστηκε χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια χρόνια να 

δημιουργήσει, να καταστραφεί για να είναι κερδοφόρα τα κεφάλαια μιας μικρής μερίδας 

κεφαλαιούχων. Ούτε στη Σκύρο, ούτε πουθενά, τα αιολικά δεν είναι λύση, δημιουργούν νέο 

πρόβλημα. 

Μανίνης Κέβης  

21 Φεβ 2022, 20:24 

Πρόκειται για ένα έργο στο νησί για το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του 

λέει ΟΧΙ! Σε προστατευμένη ζώνη, χωρίς κανέναν σεβασμό για τη φύση! 

Soter Liv  

21 Φεβ 2022, 20:39 

This is not a stratigic investment. The effect of wind turbines will be the destruction of habitat 

for species in a small and unique biosphere. Unique species that make their home on this island 

and ONLY this island will cece to exist.  

ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΜΠΟΥ  

21 Φεβ 2022, 20:40 

Το έργο είναι τεράστιο και υπερβολικά δυσανάλογο με τις ανάγκες του νησιού. Η χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν μπορεί να καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον. Διαφωνώ 

με το έργο. 

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΝΑΣΟΣ  

21 Φεβ 2022, 20:41 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κρίνονται απαραίτητες για το μέλλον της χώρας μας, σε 

κάθε περίπτωση όμως δε θα πρέπει να δημιουργούνται σε περιοχές Natura, ενώ θα πρέπει να 
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υπάρχει πρόβλεψη για ανταποδοτικά μέτρα στους κατοίκους των περιοχών όπου 

εγκαθίστονται. 

 

Ειδικότερα, στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας χρειάζεται επιπλέον έρευνα, καθώς υπάρχουν 

μελέτες που αμφισβητούν την αποδοτικότητα των Ανεμογεννητριών, ενώ διαπιστώνουν 

σημαντικές μειώσεις στον τουρισμό και την κτηνοτροφία. 

Μπιμπης Ιωάννης  

21 Φεβ 2022, 20:41 

Μια φορά είπαμε όχι , δεν μας ακούσατε! 2η φορά λέμε όχι και θες μας ακούσετε , θέλετε δεν 

θέλετε. Εγώ ότι μπορούσα έκανα , προειδοποίησα... 

Κωτσιόπουλος Νίκος  

21 Φεβ 2022, 20:42 

Διαφωνώ απόλυτα με το έργο. 

Ευσταθίου Μαργαρίτα  

21 Φεβ 2022, 20:50 

ΟΧΙ στην τεραστίου μεγέθους βιομηχανική εγκατάσταση αιολικού πάρκου που θα έχει ως 

αποτέλεσμα την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.  Η έννοια της στρατηγικής 

σημασίας δεν τεκμηριώνεται.  

Παλαιοξάρη Αικατερίνη Μαρία  

21 Φεβ 2022, 21:04 

Θα ήθελα απλά να θέσω το πιο απλό ερώτημα που έρχεται στο μυαλό αρκετών από εμάς μόλις 

ακούμε αυτή την πρόταση: ποιός θα αναλάβει την απεγκατάσταση μετά το πέρας της 

σύμβασης? 

Πώς θα επανέλθει όλη η φυσική ομορφιά αργότερα , όταν θα έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος 

της άγριας ομορφιάς του νησιού? 

Το βουνό είναι μικρό... Θα συμφωνήσω με την φράση που έχουν αναρτήσει πολλοί πως το 

έργο είναι δυσανάλογα μεγάλο για το νησί... 

ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  

21 Φεβ 2022, 21:07 

Ένα μεγάλο ΟΧΙ, στην καταστροφή αυτή! 

Σκουρλής Παναγιώτης  

21 Φεβ 2022, 21:14 

ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες, ΝΑΙ στην τουριστική ανάπτυξη του όμορφου νησιου μας. 

Πανουσοπούλου Βίκυ  

21 Φεβ 2022, 21:18 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθίου-μαργαρίτα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παλαιοξάρη-αικατερίνη-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαστροκολια-δημητρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκουρλής-παναγιώτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πανουσοπούλου-βίκυ


Απαράδεκτο και καταστροφικό αν γίνει κάτι τέτοιο!!!Κανένας σεβασμός στο φυσικό 

περιβάλλον,στην ιστορικότητα και στην ομορφιά αυτού του μαγικού τόπου!!! 

Θεοδωροπουλου Αθήνα  

21 Φεβ 2022, 21:19 

Σεβαστείτε το  φυσικό περιβάλλον, η συγκεκριμένη επένδυση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 

τόσο περιβαντολογικες όσο και οικονομικές στη κοινωνία της Σκύρου. Καμία ανεμογεννήτρια 

δν θα πρέπει να εγκατασταθεί σε περιοχές natura.  

Αναστασιαδου Αναστασια  

21 Φεβ 2022, 21:19 

Αρκετα λεπτες και ασαφεις οι εννοιες του τι και πως  οριζεται κατι ως ανανεωσιμη πηγη 

ενεργειας. Στο συγκεκριμενο νησι υπαρχει ενας φυσικος πλουτος που κατα πασα πιθανοτητα 

με αυτη τη κινηση σταδιακα θα καταστραφει. Επισης να μας απαντηθει οταν θα εξαντληθει 

αυτη η πηγη ενεργειας και δεν θα ειναι πλεον χρησιμη πως και ποτε θα αφαιρεθει και εαν θα 

αφαιρεθει ποτε... 

Τραχανάς Σταμάτης  

21 Φεβ 2022, 21:20 

Απαράδεκτο και δυσανάλογο με την μικρή έκταση του νησιού μας αυτό το τερατούργημα! 

ΟΧΙ στην καταστροφή του τόπου μας! 

Enes Inger  

21 Φεβ 2022, 21:21 

Stop the intrusions in the skyrian nature. 

No human being can act like this. 

No Windmills in skyros  

NIKOLAOU ΑMALIA  

21 Φεβ 2022, 21:22 

Λάβετε Υποψην σας, ότι αν το έργο εγκριθεί, παροτι υπάρχουν τεκμειριωμενες αρνητικές 

δηλώσεις απανταχού, τότε θα φυλάξουμε τα παράλια του νησιού.  

Όπως ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες.  

Η ισχύς εν τη ενώσει.  

Verre Sonia  

21 Φεβ 2022, 21:25 

So many year ls that we visit skyros. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θεοδωροπουλου-αθήνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αναστασιαδου-αναστασια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τραχανάς-σταμάτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#enes-inger
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#nikolaou-αmalia
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#verre-sonia


Very pity to destroy the most beautiful place of the island. The nature will. Never recover. Do 

somewhere else your business plans. 

No. Windmills in skyros 

Andora Marianna  

21 Φεβ 2022, 21:30 

No windmills in skyros. Stop this crazyness. 

Lengsfeld Holger  

21 Φεβ 2022, 21:31 

The projekt is not appropriate to the size of Isand of Skyros. It is not compliant with NATURA 

2000 regulations. 

Δωρή Ελένη  

21 Φεβ 2022, 21:31 

Κάθε άλλο παρά πράσινη ανάπτυξη είναι το συγκεκριμένο έργο, το οποίο δεν σέβεται το 

πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νησιού και τη βούληση των κατοίκων του. Θεωρώ πως πρέπει 

να αποσυρθεί άμεσα. 

Solberg Rolf  

21 Φεβ 2022, 21:34 

The whole. Norwegian community is totally against this absurd plan. 

We have been coming since years to skyros and I assure you that Noone wants to see this 

monster in the south that you are planning to built. 

No windmills in skyros  

Νταλαμπιρας Βαγγέλης  

21 Φεβ 2022, 21:35 

Απαράδεκτο έργο για το νησί!! 

Σεβασμός στους κατοίκους και στο φυσικό περιβάλλον!! 

Νταλαμπιρας Βαγγέλης  

21 Φεβ 2022, 21:40 

Απαράδεκτο έργο για το νησί!! 

Σεβασμός στους κατοίκους και στο φυσικό περιβάλλον!! 

Dilieto Leslie  

21 Φεβ 2022, 21:41 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#andora-marianna
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#lengsfeld-holger
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δωρή-ελένη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#solberg-rolf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νταλαμπιρας-βαγγέλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νταλαμπιρας-βαγγέλης-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#dilieto-leslie


We don't accept this madness in our second home 

 There are many places in which you can put this turbines that they don't have a huge impact 

on the nature. This is a crime against our planet 

A big NO this this project  

Mathia Tomas  

21 Φεβ 2022, 21:48 

Norway supports and respects natural habitats of the mother earth. 

I thought it was like this for Greeks too due to the beauty of the nature that you have. 

Don't destroy a natural paradise for money. It will never come back as it was. This of the next 

generation not of the present profit which is going to be redirectes only to the investors  

Μασαλτζη Γεωργια Βικτωρια  

21 Φεβ 2022, 21:48 

Ένα μεγάλο όχι !!! 

Νταλαμπιρας Βαγγέλης  

21 Φεβ 2022, 21:48 

Απαράδεκτο έργο για το νησί!! 

Σεβασμός στους κατοίκους και στο φυσικό περιβάλλον!! 

Μανταμαδιωτης Αργυρης  

21 Φεβ 2022, 21:49 

Ειναι καταστροφη, ειμαστε εναντιον, δεν θα περασει 

ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ  

21 Φεβ 2022, 21:50 

Χωρίς καμία ενημέρωση της τοπικής αρχής και των κατοίκων του νησιού, προχωράτε 

αυθαίρετα στην καταστροφή όχι μόνο μίας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000, αλλά 

και ολόκληρου του νησιού της Σκύρου. Η εγκατάσταση επιχειρείται στη Νότια Σκύρο, στην 

προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000, για την οποία έχει εκδοθεί η υπ.αριθμ. 51979/21-

12-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλου 

(Δ’2/23/1/2018), η οποία καθορίζει μέτρα προστασίας της φύσης σε χερσαία και υδάτινα 

τμήματα της Σκύρου και των γύρω νησίδων που αποτελούν περιοχές, οι οποίες διακρίνονται 

για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική και γεωμορφολογική τους αξία 

καθορίζοντας ζώνες προστασίας με σαφείς περιορισμούς όπως η απαγόρευση της 

εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Hoogland Nico and Janny  

21 Φεβ 2022, 21:50 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mathia-tomas
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μασαλτζη-γεωργια-βικτωρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νταλαμπιρας-βαγγέλης-3
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανταμαδιωτης-αργυρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανιατη-στεφανια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#hoogland-nico-and-janny


As regular visitors and lovers of Skyros since 2005 we urgently request not to spoil this Unique 

and so far unspoiled island by placing this number of enormous windmills. Please consider the 

danger for the health of people, animals and plants. Please also bear in mind that the duration 

of life of such Mills is only about 20 years. Where to leave the waste? 

Silye Mirjam  

21 Φεβ 2022, 21:53 

No windmills in skyros. Respect nature please.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21 Φεβ 2022, 21:53 

Λέμε ΟΧΙ σε ένα γιγάντιο καταστροφικό έργο για το νησί της Σκύρου, που θα καλύπτει το 

μισό νησί και το οποίο θα οδηγήσει σε εξαφάνιση της σπάνιας και προστατευόμενης πανίδας 

και χλωρίδας αυτού του τόπου. Βιασμός της φύσης, αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις για τους 

κατοίκους, μείωση του τουρισμού και μακροχρόνια ερημοποίηση του τόπου μας. 

Sikora Michael  

21 Φεβ 2022, 21:57 

Noone agres with the dimensions of this Projekt. 

It is absolutely incredible the size and not for skyros where the area is natura 2000. 

Human greed should someday learn its limits.  

Bühler Maya  

21 Φεβ 2022, 21:59 

skyros, the island, where everybody thinks, there is still the way greece used to be. skyros is a 

rarity among the greek islands. greece has enough places, where windmills can be set up, 

maintained and the electricity can be transported away cleanly. a paradise of nature would be 

destroyed. there have been no moths for a long time, it is enough that the pesticides in gardens 

and agriculture have wiped out most of the insects. in the future, do we have to pollinate the 

orange and lemon trees in skyros by hand? we know how we should care for the world, but we 

are doing exactly the opposite! let's do it right.  

Maya Bühler 

Αρβανίτης Κωνσταντίνος  

21 Φεβ 2022, 22:00 

Τεράστια επένδυση σε ένα τόσο μικρό μέρος. Το μισό νησί στρατικοποιημένο, το άλλο μισό 

ουσιαστικά κατεστραμμένο με τις ανεμογεννήτριες και στην μέση η τοπική κοινωνία. 

Θεωρούσα πως η πολιτεία ήθελε να προσφέρει βοήθεια σε μικρά νησιά με λίγους κατοίκους, 

όχι να τους διώχνει από τον τόπο τους. 

Silye Jakob  

21 Φεβ 2022, 22:02 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#silye-mirjam
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ηλιοπουλοσ-δημητριοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sikora-michael
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#bühler-maya
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αρβανίτης-κωνσταντίνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#silye-jakob


People who designed this project found the wrong place. Don't insist on going somewhere 

where you are not welcome. At least no logical human being would try this under these 

circumstances. Respect nature 

Μαρκάκης Εμμανουήλ  

21 Φεβ 2022, 22:07 

Η Σκύρος από την οποία και κατάγομαι απ' τη μεριά της μητέρας μου είναι γνωστή για την 

παραδοσιακή ομορφιά, ένα διατηρητέο πλήθος πανίδας και χλωρίδας που απειλείται με 

εξαφάνιση, αγνά προϊόντα ντόπιας παραγωγής, εξαίρετα έργα κεραμικής και ξυλουργικής, 

μέχρι και αρχαιολογικά μνημεία.  

Όλα αυτά χάρη στους ανθρώπους της, που παλεύουν για μία βιώσιμη ανάπτυξη σε μια εποχή 

που ο τουρισμός και η επενδύσεις σαρώνουν ό,τι κάνει τον κάθε τόπο ξεχωριστό με σκοπό το 

κέρδος.  

Η Σκύρος και οι κάτοικοί της δεν θα επωφεληθούν λοιπόν με την εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών στο όρος του Κόχυλα. Οι δεκάδες ή εκατοντάδες αυξημένης ισχύος 

ανεμογεννήτριες απειλούν το "σπίτι" πολλών πλασμάτων και φυτών και τη ασφάλεια του γύρω 

περιβάλλοντος. Ο θόρυβος και η εικόνα που θα προκαλούν είναι βέβαιο ότι θα αποθαρρύνουν 

και θα συμβάλουν στην μείωση του ως τώρα αυξανόμενου τουρισμού που πετυχαίνει το νησί.  

Οι επενδυτές στηρίζουν το έργο με βασικό επιχείρημα τους τα οφέλη  από την αιολική ενέργεια 

ως ανανεώσιμη πηγή. Είναι όμως το έργο προς το περιβαλλοντικό συμφέρον? Ποιό το κόστος 

συντήρησής τους και πόσο εύκολη είναι η ανακύκλωση των ανεμογεννητριών μετά το πέρας 

της "ζωής" τους? Ποιός μπορεί να εγγυηθεί ότι το όρος Κόχυλας δεν θα καταντήσει "χωματερή 

μετάλλων".  

Εν ολίγοις, το έργο αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επενδυτών και στο 

κέρδος σε βάρος της ζωής των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και των ζώων της Σκύρου και 

του Κόχυλα. Είμαι λοιπόν καθ'όλα αντίθετος και εναντίον της ανέγερσης ανεμογεννητριών 

στο νησί της Σκύρου.  

Egger Felix  

21 Φεβ 2022, 22:07 

Stop. This plan. Now. 

  

Παπαλημναίου Φρύνη - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΥΡΙΑΝΩΝ - εφημερίδα ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΝΕΑ  

21 Φεβ 2022, 22:07 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΥΡΙΑΝΩΝ, το ιστορικότερο Σκυριανό σωματείο (έτος ίδρυσης 1922), που 

εκδίδει τα ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΝΕΑ (45 έτη αδιάλειπτης κυκλοφορίας Β΄ Έκδοσης) με 1.000 

συνδρομητές στην Ελλάδα και όλη την υφήλιο, δηλώνει απερίφραστα και κατηγορηματικά 

την αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη εγκατάσταση αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας 

στην Ν.Σκύρο, επειδή θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον του νησιού και ειδικότερα στο όρος Κόχυλας, που αποτελεί έναν από τους 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρκάκης-εμμανουήλ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#egger-felix
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαλημναίου-φρύνη-συλλογοσ-σκυριανων-εφημερίδα-σκυριανα-νεα


τελευταίους οικολογικούς παραδείσους του Αιγαίου και προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες 

(περιοχή ΝATURA). 

Δηλώνει επίσης, ότι θα συνεχίσει μαχητικά να προβάλλει μέσα από τις εκδηλώσεις του και τις 

στήλες των ΣΚΥΡΙΑΝΩΝ ΝΕΩΝ την αδιαπραγμάτευτη στάση του Δήμου Σκύρου, της 

Επιτροπής Αγώνα και σύσσωμου του Σκυριανού λαού και των συλλογικών του φορέων 

ενάντια στο καταστροφικό και φαραωνικό αυτό σχέδιο μετατροπής του μισού νησιού μας σε 

μια βιομηχανική περιοχή παραγωγής ενέργειας. 

ΟΛΟΙ ΨΥΧΡΑΙΜΟΙ 

ΟΛΟΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΙ 

ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ 

ΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ! 

  

Ο Πρόεδρος 

Τζάνος Ορφανός 

  

Η Γεν.Γραμματέας 

Φρύνη Παπαλημναίου 

Σπαρτιώτη Μυρσίνη  

21 Φεβ 2022, 22:08 

Όχι στην «ανάπτυξη» που θυσιάζει το περιβαλλοντικό, φυσικό, ιστορικό, αρχιτεκτονικό, 

λαογραφικό ή οποιοδήποτε πλεονέκτημα ενός τόπου για να διευκολύνει το έργο και το κέρδος 

των επενδυτών, πόσο μάλλον των «πράσινων».  

Ειδικά η Σκύρος, καλείται να καταβάλει πάλι, από το περιβαλλοντικό της υστέρημα πια, τον 

Κόχυλα, μετά τον κάμπο και το στρατιωτικό αεροδρόμιο εθνικής σημασίας, μετά τον κόλπο 

στις τρεις Μπούκες, ναυτική βάση επίσης εθνικής σημασίας, μετά το Αχίλλι, όπου η ακτή της 

αναχώρησης του Αχιλλέα για την Τροία, στο όνομα της «ανάπτυξης» 

πάντα, τσιμεντοποιήθηκε και μετατράπηκε σε μαρίνα φάντασμα … 

ΚΟΥΜΠΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ  

21 Φεβ 2022, 22:09 

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ. 

Wiplinger Gilbert  

21 Φεβ 2022, 22:13 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σπαρτιώτη-μυρσίνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουμπαγιωτησ-γεώργιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#wiplinger-gilbert


Everybody disagrees with a project completely opposite to any logic. Too big and not nature 

friendly. 

Stop it 

Lambrou Nicholas  

21 Φεβ 2022, 22:13 

A big NO to the windmill proposal. We need to protect the beautiful landscape and natural 

environment of Skyros.  

Αρβανίτης Κωνσταντίνος - ΕΡΓΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΩΝΗ  

21 Φεβ 2022, 22:17 

Η Σκύρος, ένα πανέμορφο νησί με τεράστια ιστορία, την τελευταία δεκαετία  πασχίζει παρά 

τις μεγάλες αντιξοότητες των καιρών μας (οικονομική κρίση, πανδημία)  και κάνει κάθε χρόνο 

άλματα στον τομέα του τουρισμού, πάντα με γνώμονα την διατήρηση του φυσικού της κάλους. 

Άλλωστε για τους επισκέπτες του νησιού αυτοί είναι δύο από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες προσέγγισής της. Με αυτή την κίνηση κινδυνεύει ίσως η πιο σημαντική πηγή 

εσόδων για τους ντόπιους.    

ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ  

21 Φεβ 2022, 22:19 

Οχι στην καταστροφή του τοπου μας, είτε λέγεται Σκύρος, είτε Τήνος, είτε Άγραφα! Αφήστε 

τους κατοίκους να ζήσουν στο τόπο που διάλεξαν!  

Moser Evelyn  

21 Φεβ 2022, 22:19 

We refuse to see the pearl that we love end up like this. Not this size of windmillparks in skyros. 

Noway 

ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

21 Φεβ 2022, 22:21 

Εγκατάσταση των αιολικών αυτών σταθμών σημαίνει καταστροφή του οικοσυστήματος της 

περιοχής που συγκαταλέγεται στις περιοχές Natura. 

ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΜΑΝΤΩ  

21 Φεβ 2022, 22:26 

Η εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 58 

ανεμογεννητριών, στην θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» είναι ένα θηριώδες 

βιομηχανικό έργο που έρχεται σε σύγκρουση με την διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική 

σημασία του τόπου, τον οποίο θα μετατρέψει αναπόφευκτα σε βιομηχανική ζώνη, αν 

συνυπολογιστούν και οι συνοδές εργασίες (διάνοιξη δρόμων κλπ). Το έργο θα έχει 

ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα, μεγάλο μέρος του οποίου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000, έχει χαρακτηριστεί 

ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#lambrou-nicholas
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αρβανίτης-κωνσταντίνος-εργοτουριστικη-ξενοδοχειο-διωνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαλασσοπουλου-ελενη-βαλασσοπουλου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#moser-evelyn
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κλαυδιανοσ-αναστασιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλη-μαντω


92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ, ενώ αποτελεί Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird 

Area, IBA). Πέρα από την παγκόσμια σημασία της περιοχής για το Μαυροπετρίτη, 

στον Κόχυλα φιλοξενούνται κι άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων, γεγονός 

που συμβαίνει ακόμα εξαιτίας της απομόνωσης του νησιού και της κομβικής του θέσης στο 

Αιγαίο, αρκετά μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Η ακεραιότητα του οικοσυστήματος οφείλεται στην σχεδόν καθολική απουσία 

ανθρωπογενών υποδομών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, πέρα της κτηνοτροφίας. 

Αν πραγματοποιηθεί η γιγαντιαία αυτή εγκατάσταση προφανώς κάτι τέτοιο θα πάψει να ισχύει, 

και η επίδραση στη βιοποικιλότητα θα είναι τρομακτική. Πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπ΄όψιν όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να ζυγιστούν 

τα οφέλη, αν πραγματικά υπάρχουν, σε σχέση με τους κινδύνους που είναι σίγουρα πολλοί. 

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 333MW 

ΣΤΗΝ ΖΕΠ GR 2420006 «ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (Οκτώβρης 2011). 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

Σκόνδρα Ελένη  

21 Φεβ 2022, 22:27 

Δηλώνω την αντίθεση μου στην εγκατάσταση του αιολικού πάρκου ηλεκτρικής ενέργειας 

καθώς συνεπάγεται με τη μη αναστρέψιμη υποβάθμιση της περιοχής τόσο αισθητικής όσο και 

αντικειμενικής. Οι επιδράσεις θα είναι ραγδαίες στη χλωρίδα και τη πανίδα της περιοχής με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές βλάβες στη βιοποικιλότητα 

μιας προστατευμένης περιοχής Natura.   

Koutsoumpos Chris  

21 Φεβ 2022, 22:28 

Λεμε φυσικα ΝΑΙ στην αιολική ενέργεια. Λέμε όμως ΟΧΙ στην καταστροφή προστατευμένων 

περιοχών, στην αλλοίωση τοπίου τουριστικού χαρακτήρα, στην ύπουλη και μεθοδευμένη 

προσπάθεια να περάσει νόμος χωρίς ενημέρωση, διαβούλευση και συμφωνία των ανθρώπων 

που ζουν, βιοπορίζονται, "πονάνε" και προστατεύουν τον εκάστοτε τόπο. Επίσης πρέπει να 

αναφαίρεται σε ποιον ανήκει και άρα ποιος ωφελείται άμεσα απο αυτή την επένδυση. Τέλος 

το κράτος και η κάθε κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να βρει σημεία της υπέροχης χώρας μας 

ώστε να υλοποιήσει τέτοιες επενδύσεις προς το καλό των πολιτών της και κατά συνέπεια και 

του περιβάλλοντος χωρίς να υποκύπτει στα πρέπει των εταιριών και των επενδυτών που 

αποζητάν εύκολα κέρδη.  

ΟΧΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ!  

  

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ BIKH  

21 Φεβ 2022, 22:30 

"Εγώ γένος μέν ειμι της περιρρύτου Σκύρου", Σοφοκλέους Φιλοκτήτης, στ.240 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκόνδρα-ελένη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#koutsoumpos-chris
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαευαγγελου-bikh


Ο πατριωτισμός των Σκυριανών σήμερα δεν περιορίζεται σε νοσταλγικές αναμνήσεις, ούτε 

κλείνει τα σύνορα στην εξέλιξη και την ανάπτυξη. Πατρίδα του Σκυριανού είναι η γη του, οι 

κάμποι, το ποτάμι, οι πηγές, οι ακρογιαλιές, τα διάσελα, το δάσος, το Βουνό του, με δυο λόγια 

η εδαφική του ακεραιότητα, που δεν είναι μόνο παθητικά εδαφική, αλλά και ενεργητικά 

οικονομική, ιστορική και πολιτισμική. Αυτό που τα τελευταία χρόνια οι οικολόγοι και οι 

εμπνευστές της αει-φόρου ανάπτυξης αποκαλούν, με "χυδαία ιερότητα", φυσικό περιβάλλον 

και "κόπτονται" για την "προστασία" του, δεν είναι απλά και μόνο φυσικό, υλικό. Είναι και 

ιδεατό! Περιβάλλει τη ζωή μας με μια αέναη και ζωντανή σχέση μαζί της, σε κάθε έκφανση, 

όχι μόνο της καθημερινότητας, της οικο-νομίας και της οικο-τεχνίας, αλλά και των εθίμων, 

της τέχνης και της βιοθεωρίας μας! 

Η ζωή, το φετίχ του Σκυριανού είναι το "Βουνό". Αυτό διασφαλίζει το Μέλλον του, συντηρεί 

νομοτελειακά τη Χλωρίδα και την Πανίδα του Νησιού και σφυρηλατεί την Τσοπάνικη 

Ταυτότητά του. Το "Βουνό" είναι ο κυματοθραύστης στις αδηφάγες ορέξεις, στις ανίερες 

συμμαχίες, επιλογές, επενδυτικές στρατηγικές, ανατροπές, λαίλαπες των ολιγαρχών της 

"βιώσιμης ανάπτυξης", των λύκων με την προβιά της "πράσινης ενέργειας", των ".νέων 

ανελέητων αποικιοκρατών", αυτών που με "γυαλάκια" προσπαθούν να αφοπλίσουν και να 

ακυρώσουν τις συνειδήσεις των "ιθαγενών". 

Ανήκουμε σ' ένα νησί μικρό. Ένα πέτρινο ακρωτήρι στην καρδιά του ελληνικού Αιγαίου, που 

δεν έχουμε άλλο αγαθό, παρά τον αγώνα μας για μια ήπια ανάπτυξή του στα μέτρα του 

Ανθρώπου, του Αμπελιού, της Ελιάς, του Πεύκου, του Σφενταμιού και του Λιόπερνου. Είναι 

μικρός ο τόπος μας, αλλά η ιστορία και η παράδοσή του, απέραντη "θάλασσα" στα βάθη των 

θρύλων, των μύθων και των στίχων..., συμπαγές, αρραγές και περήφανο "βουνό".... 

"Το περιγιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι", κι όχι μόνο αυτό, το δωσε ο Σκυριανός στην 

Άμυνα! Το Βουνό δε θα το δώσει στους ιερόσυλους ολιγάρχες της αιολικής! Θ´ανοίξουμε τους 

ασκούς του Αιόλου, γιατί...Εμείς, δεν πήραμε τη ζωή μας λάθος και δε θ´αλλάξουμε ζωή...!!! 

Υ.Γ.: ΔΕΝ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ!!! 

       Μόνο δυο λέξεις που ενέπνευσαν τον διαφωτισμό και λειτούργησαν ως φωτεινοί 

οδοδείκτες για την Ελευθερία, την Ανεξαρτησία και την Αυτοδιάθεση των Λαών:   

                                                              

                                                                                                                                        ΜΟΛΩΝ 

ΛΑΒΈ!!! 

Στουκίδη Μυρτώ  

21 Φεβ 2022, 22:30 

Η εγκατάσταση 58 ανεμογεννητριών θα καταστρέψει τον ανεκμετάλλευτο έως τώρα φυσικό 

πλούτο του όρους Κοχυλα της Σκύρου. Πρόκειται για την αλλοίωση  ενός πανέμορφου τοπίου 

που διαγράφει τον ορίζοντα από την θέα του Μπρουκ και εντυπωσιάζει τους παραθεριστές του 

νησιού. Ο τουρίστας θα "θαυμάζει" μια σειρά από ανεμογεννήτριες. Αν συνεχίσει να 

επισκέπτεται το νησί..  

Παναγουλόπουλος Δημήτρης - CHRIASON Studios & Apartments  

21 Φεβ 2022, 22:33 

Πόσοι και πόσοι επιχειρηματίες επένδυσαν στον Τουρισμό, με πίστη στο ασυναγώνιστο 

Τουριστικό προϊόν αυτής της χώρας αλλά και στις υποσχέσεις όλων των κυβερνήσεων περί 

στήριξης της "βαριάς βιομηχανίας" μας. Και τώρα, με απόλυτη αδιαφορία πρός την ιδέα του 

τουρισμού και τους τόσους ανθρώπους του, παράλληλα με την εγκληματική αδιαφορία προς 

τα τοπικά οικοσυστήματα, έρχεται η απόλυτη υποβάθμιση; Η βιομηχανοποίηση και 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#στουκίδη-μυρτώ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγουλόπουλος-δημήτρης-chriason-studios-apartments


υπερεκμετάλευση ενός τόπου, απλά και μόνο επειδή έντεχνα δίνεται η δυνατότητα για 

κερδοσκοπία; 

OXI στην ΥΠΕΡΒΟΛΗ! ΟΧΙ στην ΑΝΙΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΠΩΝ όπως η 

Σκύρος, ΟΧΙ στην ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ των ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΟΧΙ στην 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ των ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ! 

Μίχα Σοφία  

21 Φεβ 2022, 22:34 

Θεωρώ απαράδεκτο για ένα τύπο ενέργειας που σε όλη την Ευρώπη φθίνει, να δημιουργείται 

τέτοια ανισορροπία στο φυσικό περιβάλλον  

ΔΑΜΒΟΥΝΕΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ  

21 Φεβ 2022, 22:38 

Είμαι αντίθετος στο έργο.  

Πασιαλή Ευσταθία  

21 Φεβ 2022, 22:43 

Είμαστε αντίθετοι με την δημιουργία τεράστιου αιολικού πάρκου στη Σκύρο και μάλιστα σε 

περιοχή χαρακτηρισμένη νατούρα. 

Κουτζακιώτης Γιώργος  

21 Φεβ 2022, 22:44 

Οι σχεδιασμοί είναι στραγηγικοί όταν αποσκοπούν στη δημιουργία γερών θεμελίων που 

αντέχουν στον χρόνο και εξασφαλίζουν το μακρινό μέλλον. Κατά συνέπεια, καμία επένδυση 

δεν μπορεί να θεωρηθεί στρατηγική όταν οποιοδήποτε όφελος από αυτήν διαρκεί μόνο δύο 

δεκαετίες (δηλαδή όσο είναι η διάρκεια ζωής των ΑΠΕ) και όταν, μετά το πέρας αυτού του 

χρονικού διαστήματος, τα μόνα που θα μείνουν θα είναι τα μη-διαχειρήσιμα τεχνολογικά 

σκουπίδια των ΑΠΕ και η ανεπανόρθωτη καταστροφή του ελληνικού τοπίου. Η μόνη 

στρατηγική επένδυση που θα πρέπει να έχει η χώρα είναι αυτή που πάντοτε τη «διασώζει»: η 

διατήρηση πάση θυσία του μοναδικού φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντός της, ενός 

περιβάλλοντος με διαχρονικό κέντρο το Αιγαίο και με καρδιά του τη Σκύρο. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21 Φεβ 2022, 22:44 

Λέμε ΟΧΙ σε ένα γιγάντιο καταστροφικό έργο για το νησί της Σκύρου, που θα καλύπτει το 

μισό νησί και το οποίο θα οδηγήσει σε εξαφάνιση της σπάνιας και προστατευόμενης πανίδας 

και χλωρίδας αυτού του τόπου. Ολοκληρωτική καταστροφή της φύσης, αρνητικές οικονομικές 

επιπτώσεις για τους κατοίκους, μείωση του τουρισμού και μακροχρόνια ερημοποίηση του 

τόπου μας. 

Θεοδωρίδης Κώστας  

21 Φεβ 2022, 22:46 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μίχα-σοφία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δαμβουνελησ-ζαφειρησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πασιαλή-ευσταθία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουτζακιώτης-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ηλιοπουλοσ-δημητριοσ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θεοδωρίδης-κώστας


Ας αφήσουμε και μερικούς τόπους αμόλυντους από την κυνική κερδοσκοπία λίγων 

επιτήδειων. 

Ένα τέτοιας φύσης έργο, από τη στιγμή που υπερβαίνει το μέγεθος της ενεργειακής αυτάρκειας 

του ίδιου του νησιου είναι παράλογο. 

Θα αποτελέσει μια πρωτοφανή αλλοίωση του φυσικού τοπίου και ανεπανόρθωτη ζημιά στη 

χλωρίδα και πανίδα του βουνού. 

Θα πλήξει ανεπανόρθωτα τον ψυχισμό τόσο των ντόπιων όσο και ημών που στη Σκύρο έχουμε 

ανακαλύψει μια δεύτερη πατρίδα. 

Η κατασκευή του αιολικού πάρκου και οι φορείς που θα επιχειρήσουν να το υλοποιήσουν θα 

βρουν ενεργά και με συνέπεια απέναντί τους τόσο τους Σκυριανούς, όσο και εμάς που 

νιώθουμε Σκυριανοί (και δεν είμαστε λίγοι). 

Gordigiani François  

21 Φεβ 2022, 22:46 

Shame on those who destroy the beauty of nature and biodiversity. 

There are no ecological reason to justify such a crime and no spiritual values for those who sell 

the land they are supposed to protect. 

To destroy nature is to destroy humanity and this project will definetly kill the magic of Skiros, 

one of the jewels of Aegean sea. 

Those who create such a heresy have no ecological nor spiritual conscience, they are just some 

other liers that bring death and darkness on the planet. 

All my support to the skirian people. 

  

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ  

21 Φεβ 2022, 22:50 

Η επιτελική σύνοψη της επένδυσης από την «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ» για την 

εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), προκαλεί έντονο 

προβληματισμό για τον τρόπο υλοποίησης των επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας. Αδιαμφισβήτητα, ο κάθε καλόπιστος αναγνώστης διαπιστώνει σοβαρότατες 

περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.  

Ο χαρακτηρισμός στρατηγική επένδυση σημαίνει, ότι οι νόμοι περί ΝΑTURA, Ειδικές Ζώνες 

Διατήρησης, Ζώνες Ειδικής Προστασίας, δασικές εκτάσεις δεν έχουν εφαρμογή για τη 

συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς αφορούν προφανώς μόνο τους 

επενδυτές που δεν εμπλέκονται με την αειφόρο ανάπτυξη και τους απλούς πολίτες. 

Ωστόσο, δεν απουσιάζουν και επιχειρήματα που μόνο ως αστεία θα μπορούσαν να εκληθφούν. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι, η διασύνδεση των έξι αιολικών σταθμών με το Εθνικό 

Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα συμβάλει στην ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση 

του νησιού. Δηλαδή ισχυρίζονται οι συντάκτες της επιτελικές σύνοψης και κατά συνέπεια το 

επενδυτικό σχήμα, ότι το νησί για να καλύψει τις ανάγκες του χρειάζεται 58 ανεμογεννήτριες, 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#gordigiani-françois
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικοσ-ηλιασ


όταν η Κρήτη -ένα νησί 40 φορές μεγαλύτερο από τη Σκύρο- έχει δεχθεί μέχρι σήμερα  μόλις 

335. 

Η επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι δεδομένη, όπως 

δεδομένη είναι και η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η δημιουργία έξι αιολικών σταθμών παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο νότιο τμήμα της 

Σκύρου όχι μόνο δεν προστατεύει το περιβάλλον, αλλά αποτελεί αναμφισβήτητα εγκληματική 

παρέμβαση στην πανίδα και τη χλωρίδα του νησιού, η  οποία θαοδηγήσει σε οικονομικό 

μαρασμό την τοπική κοινωνία. Είναι σαφές ότι, η επένδυση είναι ασύμβατη με τις 

δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα και του τουριστικού προϊόντος που τόσο πολύ έχει 

ανάγκη η Σκύρος. 

 

  

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

21 Φεβ 2022, 22:52 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 

Τραχανάς Γεώργιος  

21 Φεβ 2022, 23:02 

Η κάθε τέτοια «επένδυση» αποτελεί αιτία πολέμου για όσους δε θέλουν να θυσιάσουν τη 

φύση στο βωμό του κέρδους. 

To όρος Κόχυλας αποτελεί φυσικό καταφύγιο για σπάνια είδη της ελληνικής χλωρίδας 

και πανίδας. Η σημασία του ήταν αυτή που το κατέστησε προστατευόμενη περιοχή Natura 

ενώ έγινε το ένα από τα εφτά σημεία της χώρας που επωφελήθηκαν του προγράμματος Life 

για τη βιοποικιλότητα. Είδη όπως το σκυριανό άλογο και ο μαυροπετρίτης ενδημούν στον 

Κόχυλα ενώ, παράλληλα, το βουνό είναι στενά συνδεδεμένο με την κτηνοτροφία και τη 

μελισσοκομία του τόπου. Δεν είναι ένας τόπος ξερός και άγονος. Οποιαδήποτε διατάραξη 

της φυσικής ισορροπίας και της βιοποικιλότητας, θα απειλήσει όχι μόνο τα προστατευόμενα 

είδη, αλλά και τα ζωντανά του κτηνοτρόφου και του μελισσοκόμου, με ανυπολόγιστες 

συνέπειες στη ζωή τους.  

Οι επενδύσεις τέτοιου είδους είναι μία «αρπαχτή». Προωθούνται από ξένες και ελληνικές 

εταιρείες, στη περίπτωση μας και από τη Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, με τις 

ευλογίες της Ε.Ε., για να θησαυρίσουν πάνω στη λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος και 

της ζωής. Δεν είναι για να έχει ενεργειακή αυτάρκεια και φτηνό ρεύμα η Σκύρος (η οποία 

ακόμα και το καλοκαίρι έχει μέγιστη ενεργειακή απαίτηση κάτω από 5 MW, σχεδόν 70 φορές 

λιγότερο από το σχεδιαζόμενο αιολικό πάρκο!) και γενικά οι καταναλωτές. Δεν είναι «ευλογία 

και θέλημα θεού» για να προσφέρουν θέσεις εργασίας και να λύσουν το ζήτημα της 

ανεργίας. Η ενέργεια είναι αγαθό για όλους και όχι εμπόρευμα. 

Τα αιολικά πάρκα είναι γιγάντια τεχνικά έργα. Συνοδεύονται από μεγάλα έργα υποδομών, 

καθώς πρέπει να ανοιχτούν πλατιοί δρόμοι και να τσιμενταριστούν μεγάλες εκτάσεις. Αν είναι 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ιωαννου-χριστινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τραχανάς-γεώργιος


να μπαζώσουν τη μισή Σκύρο, για να βάλουν ανεμογεννήτριες στο άλλο μισό, να μας λείπει! 

Και όλα αυτά, γίνονται ακόμα χειρότερα αφού δεν υπάρχει κανένα σοβαρό σχέδιο 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος και ανακύκλωσης, όταν σταματήσει η λειτουργία 

τους, καθώς αυτά τα έργα έχουν ημερομηνία λήξης. Δε θέλουμε τα κουφάρια των 

ανεμογεννητριών να στοιχειώνουν το βουνό.  

Δεν υπάρχει πραγματικό δίλημμα «ανεμογεννήτριες ή λιγνίτης». Υπάρχει το δίλημμα «ή 

με τα κέρδη τους ή με τις ζωές μας». Όπως δε θέλουμε να ανασαίνει το νέφος ο κάτοικος 

της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας, άλλο τόσο δε θέλουμε τις «επενδύσεις» των βιομηχανικού 

τύπου αιολικών πάρκων. Απαιτείται σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων και 

του περιβάλλοντος, και όχι με βάση τις τσέπες των μεγαλοεργολάβων και των κάθε λογής 

κερδοσκόπων 

Ενάντια στη λεηλασία των τόπων μας. 

Για την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία του οποίου αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη. 

Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και του νερού. Είναι δημόσια αγαθά για όλους και 

όχι εμπορεύματα. 

Ενάντια στα σχέδια κράτους – Ε.Ε. για ερημοποίηση και ξεπούλημα της χώρας. 

Για την κατάργηση του περιβαλλοντοκτόνου νόμου της κυβέρνησης και την επαναφορά και 

επέκταση των προστατευόμενων περιοχών με αυστηρότερους όρους. 

Για έναν ενεργειακό σχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και του περιβάλλοντος 

και όχι στα επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Με αλληλεγγύη σε όλους τους αγωνιστές που διώκονται για την προάσπιση του τόπου τους. Ο 

αγώνας για γη, ζωή και ελευθερία δεν ποινικοποιείται. 

Για ένα μέλλον που αξίζει να παραδοθεί στις επόμενες γενιές! 

ΜΙΚΕ ΑΜΕΡΙΣΣΑ  

21 Φεβ 2022, 23:05 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ.  

Dianni Eleftheria  

21 Φεβ 2022, 23:07 

Η εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 58 

ανεμογεννητριών, στην θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» είναι ένα θηριώδες 

βιομηχανικό έργο που έρχεται σε σύγκρουση με την διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική 

σημασία του τόπου, τον οποίο θα μετατρέψει αναπόφευκτα σε βιομηχανική ζώνη, αν 

συνυπολογιστούν και οι συνοδές εργασίες (διάνοιξη δρόμων κλπ). Το έργο θα έχει 

ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα, μεγάλο μέρος του οποίου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000, έχει χαρακτηριστεί 

ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μικε-αμερισσα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#dianni-eleftheria


92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ, ενώ αποτελεί Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird 

Area, IBA). Πέρα από την παγκόσμια σημασία της περιοχής για το Μαυροπετρίτη, 

στον Κόχυλα φιλοξενούνται κι άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων, γεγονός 

που συμβαίνει ακόμα εξαιτίας της απομόνωσης του νησιού και της κομβικής του θέσης στο 

Αιγαίο, αρκετά μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Η ακεραιότητα του οικοσυστήματος οφείλεται στην σχεδόν καθολική απουσία 

ανθρωπογενών υποδομών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, πέρα της κτηνοτροφίας. 

Αν πραγματοποιηθεί η γιγαντιαία αυτή εγκατάσταση προφανώς κάτι τέτοιο θα πάψει να ισχύει, 

και η επίδραση στη βιοποικιλότητα θα είναι τρομακτική. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ΄όψιν 

όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να ζυγιστούν τα οφέλη, αν πραγματικά 

υπάρχουν, σε σχέση με τους κινδύνους που είναι σίγουρα πολλοί. 

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 333MW 

ΣΤΗΝ ΖΕΠ GR 2420006 «ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (Οκτώβρης 2011). 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

Williams George  

21 Φεβ 2022, 23:14 

This act is destroying such a precious and beautiful habitat and will literally make so many 

people homeless. Please stop this madness, I live in Scotland and I want this to stop so can you 

just imagine how the people living on this island are feeling. Thanks 

Δημητρίου Άγγελος  

21 Φεβ 2022, 23:19 

Θέλουμε το τοπίο και το φυσικό περιβάλλον της Σκύρου καθαρό από αυτά τα τέρατα που 

φυτεύτε.- 

Σας παρακαλούμε σεβαστείτε το 

Kara Natalia  

21 Φεβ 2022, 23:20 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Γιαννοπούλου Έφη  

21 Φεβ 2022, 23:21 

Εκφράζω την κάθετη διαφωνία μου με την εγκατάσταση του σχεδιαζόμενου Αιολικού Πάρκου 

στη Σκύρο, και ιδιαίτερα σε περιοχή NATURA. Σε μια εποχή που όλοι αναγνωρίζουμε ως 

σημαντικότερο πρόβλημα παγκοσμίως την κλιματική κρίση, είναι απολύτως επείγον να 

απαντήσουμε στο ερώτημα που θέτει η σχέση περιβάλλον-ανάπτυξη με τον μεγαλύτερο 

δυνατό σεβασμό προς το περιβάλλον. Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η ανάγκη εξεύρεσης 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#williams-george
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δημητρίου-άγγελος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#kara-natalia
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιαννοπούλου-έφη


εναλλακτικών πηγών ενέργειας δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος του φυσικού κάλλους και 

καταστρέφοντας τα οικοσυστήματα μιας περιοχής. Δεν είναι δυνατό να παρεμβαίνουμε 

ελαφριά τη καρδία σε μια περιοχή Natura, δεν είναι δυνατόν να μη λαμβάνονται υπόψη οι 

μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας τέτοιας παρέμβασης. Η καταστροφή στο οικοσύστημα της 

περιοχής της νοτίου Σκύρου, που θα επέλθει από τις εργασίες του εν λόγω έργου, θα είναι μη 

αναστρέψιμη και το ουσιαστικό όφελος για το νησί και τη χώρα, μηδαμινό. Ο σεβασμός στο 

περιβάλλον βρίσκεται στον πυρήνα του πολιτισμού μιας χώρας και ακόμη και σε επίπεδο 

τουριστικής ανάπτυξης, η διατήρηση της φυσικής ομορφιάς ενός τόπου αποτελεί πόλο έλξης 

για ποιοτικό τουρισμό.    

Μυλωνάκης Ραφαήλ  

21 Φεβ 2022, 23:22 

Για ακόμα μια φορά βλέπουμε πως για τα κέρδη και λεφτά δεν υπολογίζεται τίποτα. Καταρχάς 

ας μην πιασουμε με την ζημιά που θα προκαλέσουν τέτοιων διαστάσεων κατασκευές, τόσο 

στη φύση όσο και στα ζώα του νησιού. Και Δεύτερον να θυμίσω σε όποιον πιθανόν να μην το 

ξέρει η να το έχει ξεχάσει, σχετικά με τις υποσχέσεις του Προθυπουργου για την μείωση του 

λογαριασμού της ΔΕΗ με την προϋπόθεση να εγκατασταθουν περετερο Άνεμο γεννήτριες. Και 

τελικά έχουμε καταλήξει να μοιράζουμε τους μισθούς μας 50/50. Και το πιο σημαντικό, οι 

δηλώσεις του υπουργού να μετατρέψει την Ελλάδα σε >. Σε περίπτωση που δεν είναι 

κατανοητό, με βρίσκετε ενάντια σε κάθε είδους εγκατάστασης Ανεμογεννητριων. Και θα 

στηρίξω τον αγώνα ενάντιας ενός καπιταλιστικου κράτους με όποιον τρόπο χρειαστεί. Όσο 

είμαι ζωντανός θα συνεχίσω να παλεύω. 

ΚΑΜΊΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΊ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΆ  

Ευσταθιου Ιωαννης  

21 Φεβ 2022, 23:23 

Mεγαλη οικολογικη καταστροφή του νησιού στο βωμό ιδιωτικών οικονομικών 

συμφερόντων  Χρέος μας η υπεράσπιση της πατρίδας μας Θα βρείτε απεναντι σας όλοι την 

κοινωνία του νησιού ενωμένη  ! 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  

21 Φεβ 2022, 23:29 

Η Σκύρος ήταν πρωτοπόρος στην Ελλάδα σε εγκατάσταση ανεμογεννητριών, όπου είχε 

εγκατασταθεί τη δεκαετία του 90 αν θυμάμαι καλά μια από τις πρώτες ανεμογεννήτριες. Οι 

ΑΠΕ προσφέρουν σε ένα βαθμό λύση στο ενεργειακό πρόβλημα και θα ήμουν θετικός στην 

εγκατάσταση ΑΠΕ στο νησί της Σκύρου για να καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού σε 

ενέργεια. Σε καμία περίπτωση όμως δεν συμφωνώ με την κατασκευή αυτού του έργου το οποίο 

αλλοιώνει συνολικά τη νότια Σκύρο και δεν προσφέρει κανένα όφελος στον τόπο. Οι μόνοι 

που ωφελούνται είναι η εταιρία εκμετάλλευσης και οι ιδιοκτήτες της έκτασης. Επίσης οι 

εταιρίες κατασκευής. Ο τόπος συνολικά ζημιώνεται, από οπτική όχληση, επίθεση προς την 

βιοποικιλότητα και καταστροφή του παρθένου φυσικού περιβάλλοντος για την κατασκευή του 

έργου. Επίσης πολύ αμφιβάλλω ότι υπάρχει πλάνο για την απεγκατάσταση τους και την 

ανακύκλωση με το πέρας του χρόνου ζωής. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μυλωνάκης-ραφαήλ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθιου-ιωαννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγαθοκλεουσ-θεοφιλοσ


Ξεκάθαρο ΟΧΙ λοιπόν σε εγκατάσταση ΑΠΕ στο νησί της Σκύρου μεγαλύτερης 

χωρητικότητας από τις ανάγκες του νησιού και ΟΧΙ σε τοποθεσία που να επηρρεάζεται τόσο 

πολύ το φυσικό περιβάλλον 

Φιλιππίδη Ιώ  

21 Φεβ 2022, 23:34 

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΕ ΒΟΥΝΑ, ΝΗΣΙΑ, ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ! 

Ανεμογεννήτριες μόνο μικρές και σε κάθε κατοικία! 

  

- Η Σκύρος ανήκει στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000! 

- Στο νησί φιλοξενείται το αυστηρά προστατευόμενο είδος Μαυροπετρίτη (Falco 

eleonorae) 

- Είναι πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, τα οποία απειλούνται 

ΑΜΕΣΑ από τους έλικες των ανεμογεννητριών. 

- Οι ίδιοι οι κάτοικοι είναι ενάντια στην κατασκευή του εργοστασίου! 

... Και άλλα πολλά!  

Όλα για τα λεφτά γίνονται και παραμυθιάζουν τον κόσμο... ΦΤΑΝΕΙ 

ΠΙΑ! 

Μαντζουρανάκη - Σιέρ Αντωνία  

21 Φεβ 2022, 23:35 

Είμαι ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Σκύρο και σε οποιοδήποτε άλλο 

μέρος του πλανήτη. Απόψεις όπως:  

1. Να εγκατασταθούν λιγότερες Ανεμογεννήτριες. 

2. Όχι εγκατάσταση σε περιοχές natura. 

3. Όχι εγκατάσταση σε ιδιωτικές εκτάσεις. 

4. Να γίνουν σε άλλα νησιά και όχι στην Σκύρο. 

Είναι βούτυρο στο ψωμί των εταιρειών! 

Η χώρα μας γέμισε  ανεμογεννήτριες δήθεν για την πράσινη ανάπτυξη! Κοιτάξτε την Εύβοια 

δίπλα σας! Από πότε η ασκούμενη πολιτική για το περιβάλλον είναι ανεξάρτητη από την 

εκάστοτε ασκούμενη κυβερνητική πολιτική; Η χώρα μας με τεράστια αποθέματα λιγνίτη ( Από 

τις πρώτες παγκοσμίως ) Υποχρεώθηκε από την Ε.Ε Να κλείσει τις Λιγνιτωρύχικες Μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για να γεμίσουν τα ελληνικά βουνά από ανεμογεννήτριες 

στο όνομα του κέρδους των ιδιωτών. Άραγε οι μονάδες αυτές δεν υπήρχε τρόπος με φίλτρα κι 

άλλα μέσα να εκσυγχρονιστούν; Γιατί αποκλείστηκε η δημιουργία νέων υδροηλεκτρικών 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φιλιππίδη-ιώ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαντζουρανάκη-σιέρ-αντωνία


φραγμάτων στην χώρα μας η οποία γνωρίζει και έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία; Η 

συζήτηση είναι πολύ μεγάλη και δύσκολη να αναπτυχθεί σε λίγες γραμμές! Η επίτευξη του 

σκοπού μας Εκτός από λόγια είναι και μαζικός ενωτικός αγώνας! Έχουμε την συμπαράσταση 

κατοίκων άλλων περιοχών της χώρας μας και του εξωτερικού! Οι Σκυριανοί ξέρουν από 

αγώνες θα μας βρείτε μπροστά σας! 

Η χώρα μας γέμισε  ανεμογεννήτριες δήθεν για την πράσινη ανάπτυξη! Κοιτάξτε την Εύβοια 

δίπλα σας! Από πότε η ασκούμενη πολιτική για το περιβάλλον είναι ανεξάρτητη από την 

εκάστοτε ασκούμενη κυβερνητική πολιτική; Η χώρα μας με τεράστια αποθέματα λιγνίτη ( Από 

τις πρώτες παγκοσμίως ) Υποχρεώθηκε από την Ε.Ε Να κλείσει τις Λιγνιτωρύχικες Μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για να γεμίσουν τα ελληνικά βουνά από ανεμογεννήτριες 

στο όνομα του κέρδους των ιδιωτών. Άραγε οι μονάδες αυτές δεν υπήρχε τρόπος με φίλτρα κι 

άλλα μέσα να εκσυγχρονιστούν; Γιατί αποκλείστηκε η δημιουργία νέων υδροηλεκτρικών 

φραγμάτων στην χώρα μας η οποία γνωρίζει και έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία; Η 

συζήτηση είναι πολύ μεγάλη και δύσκολη να αναπτυχθεί σε λίγες γραμμές! Η επίτευξη του 

σκοπού μας Εκτός από λόγια είναι και μαζικός ενωτικός αγώνας! Έχουμε την συμπαράσταση 

κατοίκων άλλων περιοχών της χώρας μας και του εξωτερικού! Οι Σκυριανοί ξέρουν από 

αγώνες θα μας βρείτε μπροστά σας! 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  

21 Φεβ 2022, 23:36 

Η Σκύρος ήταν πρωτοπόρος στην Ελλάδα σε εγκατάσταση ανεμογεννητριών, όπου είχε 

εγκατασταθεί τη δεκαετία του 90 αν θυμάμαι καλά μια από τις πρώτες ανεμογεννήτριες. Οι 

ΑΠΕ προσφέρουν σε ένα βαθμό λύση στο ενεργειακό πρόβλημα και θα ήμουν θετικός στην 

εγκατάσταση ΑΠΕ στο νησί της Σκύρου για να καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού σε 

ενέργεια. Σε καμία περίπτωση όμως δεν συμφωνώ με την κατασκευή αυτού του έργου το οποίο 

αλλοιώνει συνολικά τη νότια Σκύρο και δεν προσφέρει κανένα όφελος στον τόπο. Οι μόνοι 

που ωφελούνται είναι η εταιρία εκμετάλλευσης και οι ιδιοκτήτες της έκτασης. Επίσης οι 

εταιρίες κατασκευής. Ο τόπος συνολικά ζημιώνεται, από οπτική όχληση, επίθεση προς την 

βιοποικιλότητα και καταστροφή του παρθένου φυσικού περιβάλλοντος για την κατασκευή του 

έργου. Επίσης πολύ αμφιβάλλω ότι υπάρχει πλάνο για την απεγκατάσταση τους και την 

ανακύκλωση με το πέρας του χρόνου ζωής. 

Ξεκάθαρο ΟΧΙ λοιπόν σε εγκατάσταση ΑΠΕ στο νησί της Σκύρου μεγαλύτερης 

χωρητικότητας από τις ανάγκες του νησιού και ΟΧΙ σε τοποθεσία που να επηρρεάζεται τόσο 

πολύ το φυσικό περιβάλλον 

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

21 Φεβ 2022, 23:37 

ΕΚΦΡΑΖΩ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΙ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 300 MW ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

NATURA 2000 «ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ» ΚΑΙ 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγαθοκλεουσ-θεοφιλοσ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδιαμαντησ-σταυροσ


ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 

Η ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, Η «ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΘΑ 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Η ΑΠΕΙΛΗ 

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΙΔΑΣ (Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΗ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗ, 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΟΤΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΚΥΡΙΑΝΟ ΑΛΟΓΟ) ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΙΓΟΥΡΗ. 

  

Ζαφειριου Ελισαβετ  

21 Φεβ 2022, 23:47 

Όχι. Δεν συμφωνώ σ αυτό το έκτρωμα που εσείς ονομάζετε πράσινη ανάπτυξη. Μόνο πράσινη 

όμως δεν είναι. Δεν σέβεστε καθόλου τη φύση. 

Αφήστε τον Κοχυλα ησυχο 

Καρυστινός Χρήστος  

21 Φεβ 2022, 23:47 

Απάρδεκτο σχέδιο. Οι θέσεις εργασίες που χάνονται για τους ντόπιους δεν μπορούν να 

συγκριθούν με αυτές που θα δημιουργηθούν βραχυπρόθεσμα μόνο. Η καταστροφή της φύσης 

δεν φέρνει ανάπτυξη, φέρνει απλά περισσότερη καταστροφή και ύφεση της οικονομίας. είστε 

κακοί καπιταλιστές! 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

21 Φεβ 2022, 23:51 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζαφειριου-ελισαβετ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καρυστινός-χρήστος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζηιωαννου-παναγιωτησ


Χωρίς να είμαι αντίθετος με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θεωρώ ότι η συγκεκριμένη 

τοποθέτηση ΑΠΕ στη Σύρο θα έχει δυσμενές συνέπειες για το Φυσικό Περιβάλλον και την 

Τοπική Οικονομία. Επίσης: 

1. Η εγκατάσταση είναι υπερβολικά μεγάλη για το νησί και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

2. Η εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους της γίνεται εντός περιοχής Natura 

3. Η εγκατάσταση γίνεται εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

4. Υπάρχει οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

5. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

6. Η εγκατάσταση της απαιτεί έργα καταστροφικά για το περιβάλλον 

7. Η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

Μοτορίνος Χρήστος  

21 Φεβ 2022, 23:51 

Θέλουν να τα καταστρέψουν όλα,αποσκοπώντας στην αλλοτρίωση των συνειδήσεων στο 

πλαίσιο του παραλογισμού που βαφτίζει πράσινη ενέργεια  την καταστροφή των 

βουνών.Δυστυχώς το 'έχουν καταφέρει καθώς υπάρχουν πολλά υπάκουα πρόβατα που 

δέχονται ότι τους λένε σα στοιχείο πρόοδου και εξέλιξης..Σε λίγα χρόνια αν περάσουν όλα 

αυτά  τα παιδιά θα νομίζουν ότι οι ανεμογεννήτριες στα βουνά είναι φυσικό περιβάλλον... 

Cilio Jean-Baptiste  

21 Φεβ 2022, 23:56 

Απαράδεκτο έργο! Οι Α/Γ πρόκειται να εγκατασταθουν σε προστατευόμενη περιοχή 

NATURA 2000! 

Να μην επιτραπεί άλλη καταστροφή του περιβάλλοντος 

Είμαι φίλος της σκύρου εδώ και 35 χρόνια και δεν θέλω αυτές τες 

ανεμογεννήτριες στο νησάκι της καρδιά μου.  

 

Jean-Baptiste Cilio, Γαλλία 

auffray lydie  

22 Φεβ 2022, 00:00 

this project is totally inacceptable 

Lambrou Kelly  

22 Φεβ 2022, 00:01 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μοτορίνος-χρήστος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#cilio-jean-baptiste
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#auffray-lydie
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#lambrou-kelly


I am AGAINST the windfarm project in Skyros. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΚΑΚΟΣ  

22 Φεβ 2022, 00:07 

ΕΛΕΟΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΑΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ! 

Vreeswijk Marja  

22 Φεβ 2022, 00:09 

Dear all, It would be a great misfortune for the island of Skyros and the natural habitat. We 

need to give nature more space not only to humans and their never ending wishes and economic 

growth. We as humans need to step back a bit and take care of the world. (don't buy so 

much.....trash) 

kind regards to all 

Marja Vreeswijk 

Κυτίνος Αλέξανδρος  

22 Φεβ 2022, 00:24 

Η εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 58 

ανεμογεννητριών, στην θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» είναι ένα θηριώδες 

βιομηχανικό έργο που έρχεται σε σύγκρουση με την διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική 

σημασία του τόπου, τον οποίο θα μετατρέψει αναπόφευκτα σε βιομηχανική ζώνη, αν 

συνυπολογιστούν και οι συνοδές εργασίες (διάνοιξη δρόμων κλπ). Το έργο θα έχει 

ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα, μεγάλο μέρος του οποίου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000, έχει χαρακτηριστεί 

ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 

92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ, ενώ αποτελεί Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird 

Area, IBA). Πέρα από την παγκόσμια σημασία της περιοχής για το Μαυροπετρίτη, 

στον Κόχυλα φιλοξενούνται κι άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων, γεγονός 

που συμβαίνει ακόμα εξαιτίας της απομόνωσης του νησιού και της κομβικής του θέσης στο 

Αιγαίο, αρκετά μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Η ακεραιότητα του οικοσυστήματος οφείλεται στην σχεδόν καθολική απουσία 

ανθρωπογενών υποδομών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, πέρα της κτηνοτροφίας. 

Αν πραγματοποιηθεί η γιγαντιαία αυτή εγκατάσταση προφανώς κάτι τέτοιο θα πάψει να ισχύει, 

και η επίδραση στη βιοποικιλότητα θα είναι τρομακτική. Πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπ΄όψιν όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να ζυγιστούν 

τα οφέλη, αν πραγματικά υπάρχουν, σε σχέση με τους κινδύνους που είναι σίγουρα πολλοί. 

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 333MW 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιαννησ-μπεκακοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#vreeswijk-marja
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυτίνος-αλέξανδρος


ΣΤΗΝ ΖΕΠ GR 2420006 «ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (Οκτώβρης 2011). 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

Μοτεσνίτσα Φανή  

22 Φεβ 2022, 00:25 

Τεράστιο έργο για ένα τόσο μικρό νησί. Δεν είμαι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

το αντιθετο μάλιστα. Θεωρώ, όμως, πως το συγκεκριμένο έργο είναι τοποθετημένο σε σημείο 

του νησιού που περισσότερο κακό θα κάνει σε σύγκριση με αυτό που θα προσφέρει. Απορώ, 

όταν γίνονται οι μελέτες δεν λαμβάνονται υπόψην οι περιοχές Natura; Έχουν πια 

ελαχιστοποιηθεί στην Ελλάδα. Οφείλουμε να τις προστατεύουμε για το καλό μας και το καλό 

των παιδιών μας! Τάσομαι μαζί με τους Σκυριανούς στον αγώνα τους αυτό!  

Μικες Ευθυμιος  

22 Φεβ 2022, 00:30 

Διαφωνω απολυτα με το εργο.Οχι  στα αιολικα παρκα που περισσοτερο καταστρεφουν παρα 

προσφερουν. 

van Poppel Basilius  

22 Φεβ 2022, 00:35 

I always loved Greece, but with these Cyclopic Monsters I will no langer come 

Basilius 

Δαμανάκη Αλεξάνδρα  

22 Φεβ 2022, 00:38 

Κανένα απολύτως επιχείρημα πλέον δεν υφίσταται υπέρ αυτων των 

απαράδεκτων  καταστροφικών έργων πέραν της  κερδοσκοπίας επενδυτών, κατασκευαστών 

και εμπόρων ενέργειας. Το γεγονός ότι συνεχίζει ακόμα να πλασάρεται αυτό το αίσχος ως 

προστατευτικό μέτρο για το φυσικό περιβάλλον είναι τόσο εξοργιστικο και προσβλητικό όσο 

και το γεγονός ότι μεγαλη μερίδα πολιτών είτε έχει χάψει το "πρασινο" παραμύθι είτε στέκεται 

απαθής, βολεμένη στην άγνοιά της. Τα παραδείγματα και οι συνέπειες τέτοιων "οικολογικών" 

επεμβάσεων ανά τον πλανήτη είναι πλέον γνωστά και τραγικά. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν 

α)την αδιαμφισβήτητη μη αναστρέψιμη οικολογική καταστροφή που συνεπάγεται η 

κατασκευή, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία αυτών των κατασκευασμάτων, β)τη 

χαμηλή αποδοτικότητα, η οποία επιπλέον είναι πλήρως εξαρτημένη από εναν απρόβλεπτο 

παράγοντα όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, και τέλος γ)την αδυναμία ανακύκλωσής τους 

πέραν του μικρού κύκλου ζωής (25 έτη μαξ), αναρωτιέται κάποιος εύλογα: είναι δυνατόν να 

συνεχίζεται αυτή η παράνοια;  

Βλάχου Στεφανία  

22 Φεβ 2022, 00:38 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μοτεσνίτσα-φανή
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μικες-ευθυμιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#van-poppel-basilius
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δαμανάκη-αλεξάνδρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βλάχου-στεφανία


Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» 

και την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του 

αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους 

αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση 

δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί 

αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού 

Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. 

Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της 

Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Σούμα Μαίρη  

22 Φεβ 2022, 00:40 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σούμα-μαίρη
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, 

μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να 

μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

  

ΠΑΠΑΖΑΝΗ ΣΑΒΙΝΑ  

22 Φεβ 2022, 00:41 

Απαράδεκτο έργο που θα αλλοιώσει και θα καταστέψει το φυσικό περιβάλλον, την χλωρίδα 

και πανίδα καθώς και την άγρια ομορφιά του νησιού μας!  

Τεκτονίδου Σοφία  

22 Φεβ 2022, 00:44 

Ενάντια στην εγκατάσταση Α/Γ εντός της προστατευμένης περιοχής Natura 2000 της νήσου 

Σκύρου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

22 Φεβ 2022, 00:45 

Θα ήθελα να εκφράσω την έντονη διαφωνία σχετικά με τη χωροθέτηση Α/Γ στο νότιο τμήμα 

της Σκύρου. Το μεγαλυτερο μέρος της περιοχής έχει χαρακτηριστεί natura και αποτελεί 

καταφύγιο σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Εκτός απο το φυσικό περιβάλλον, το εν λόγω 

έργο θα εχει καταστροφικές συνέπειες τοσο στον πρωτογενή τομέα παραγωγής (μελισσοκομία, 

κτηνοτροφία) οσο και τον τουριστικό, που αποτελούν και τους βασικούς πυλώνες της 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαζανη-σαβινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τεκτονίδου-σοφία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αναστασογλου-χριστινα


οικονομίας του νησιού. Επιπλέον, το έργο δεν αποσκοπεί στην ενεργειακή επάρκεια του 

νησιού αλλά στην αιολική βιομηχανοποίηση του. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να 

ανακυκλώνεται συνεχώς το ίδιο θέμα περί χωροθέτησης ανεμογεννητριών απο τη στιγμή που 

η πρόταση εχει απορριφθεί στο παρελθόν και η περιοχή προστατεύεται απο ευρωπαϊκη 

νομοθεσία. Η τοπική κοινωνία εχει εκφράσει στο παρελθόν και εκφραζει ξανά την έντονη 

διαφωνία της σχετικά με το έργο αυτό. Δεν θα το επιτρέψουμε να συμβει. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΑΨΑ  

22 Φεβ 2022, 00:48 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» 

και την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του 

αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους 

αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση 

δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί 

αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού 

Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κωνσταντινα-γραψα
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. 

Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της 

Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Μελιανός Ιωάννης  

22 Φεβ 2022, 00:48 

Οχι στην καταστροφή του τοπίου της χώρας μας  

ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ANNA  

22 Φεβ 2022, 00:49 

Φτάνει πια με την θυσία-καταστροφή του τόπου μας. Η άγρια ομορφιά του νότιου τμήματος 

του νησιού καθώς και τα μοναδικά είδη εγχώριας πανίδας του πρέπει να προστατευτούν!! 

Τεκτονίδου Σοφία  

22 Φεβ 2022, 00:50 

Ενάντια στην εγκατάσταση Α/Γ εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 της νήσου 

Σκύρου. 

Τεκτονίδου Σοφία  

22 Φεβ 2022, 00:53 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μελιανός-ιωάννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπονατσου-anna
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τεκτονίδου-σοφία-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τεκτονίδου-σοφία-3


Ενάντια στην εγκατάσταση Α/Γ εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 της νήσου 

Σκύρου. 

Χατζημαρινάκη Χριστίνα  

22 Φεβ 2022, 00:54 

Διαφονώ απόλυτα με την υλοποίηση του συγκακριμένου έργου στη Νότια Σκύτο. Θα πρέπει 

να κάποια στιγμη να συνειδητοποιήσουμε πως το περιβάλλον και ο κόσμος που μας φιλοξενεί 

έχει πολύ μεγαλύτερη αξία απο το οικονομικό κέρδος. Κρίνω αδιανοήτο το να παραβλέπουμε 

τόσο τη γνώμη των κατοίκων της περιοχής, όσο και της επιστημονικής κοινώτητας που 

απορήπτουν ομόφωνα την εν λόγω εγκατάσταση.  

Πορτελάνου Μαρία  

22 Φεβ 2022, 00:55 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζημαρινάκη-χριστίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πορτελάνου-μαρία
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, 

μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να 

μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

  

Bodewes Tonnie  

22 Φεβ 2022, 00:56 

And íf it is nessecary then - spread it over more places and don't ruin on a small island so much. 

Τεκτονίδου Σοφία  

22 Φεβ 2022, 00:57 

Ενάντια στην εγκατάσταση Α/Γ εντός της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 της 

νήσου Σκύρου. 

Οικονομιδης Γιωργος  

22 Φεβ 2022, 01:07 

Οχι σε ενα εργο που κάτω από τον μανδύα της πράσινης ανάπτυξης θα συμβάλλει στην 

καταστροφή του περιβάλλοντος του νησιού μας. 

Βουβάκη Ευφροσύνη  

22 Φεβ 2022, 01:08 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#bodewes-tonnie
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τεκτονίδου-σοφία-4
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#οικονομιδης-γιωργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βουβάκη-ευφροσύνη


Το έργο αυτό πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε προστατευόμενη περιοχή Natura, με 

αποτέλεσμα την μετατροπή του βουνού από ένα καταφύγιο σπάνιων και υπό εξαφάνιση ειδών 

σε ένα βιομηχανικό πάρκο. Το φυσικό τοπίο του νησιού θα αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα και 

παράλληλα θα υπονομευθεί η τουριστική του ανάπτυξη. 

Θέτω λοιπόν τα εξής ερωτήματα: 

Γιατί ένα μικρό νησί πρέπει να σηκώσει ένα τόσο δυσανάλογα μεγάλο βάρος; Ποιος ο λόγος 

να γίνει ένα τέτοιο έργο όταν υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας πλωτών υπεράκτιων αιολικών 

πάρκων; Τι θα γίνει όταν οι ανεμογεννήτριες ξεπεράσουν την ωφέλιμη ζωής τους; Δεν θα 

έπρεπε η έγκριση ή όχι ενός έργου ΑΠΕ να βασίζεται σε περιβαλλοντικές 

μελέτες προκειμένου να αποφευχθεί η άστοχη χωροθέτηση τους, η οποία μελλοντικά θα 

έχει καταστροφικές συνέπειες για την βιοποικιλότητα και το περιβάλλον;  

Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια είναι επιθυμητή, αρκεί να γίνεται με σεβασμό στους 

κατοίκους, στο περιβάλλον και στην οικονομία ενός τόπου. 

  

Lemke-Ghafir Cosima  

22 Φεβ 2022, 01:10 

Dieses Projekt muss unbedingt gestoppt werden. Mit grüner Energie hat das nichts mehr zu 

tun. 

Καπέλλα Άννα  

22 Φεβ 2022, 01:12 

Κανένας σεβασμός στο περιβάλλον. Η περιοχή πρέπει να προστατεύεται (είναι στο natura). Το 

έργο είναι πολύ μεγάλο για το νησί και δεν έχει ειπωθεί τίποτα  για αποκατάσταση της 

περιοχής. Θα καταστραφεί μεγάλο μέρος της χλωρίδας και της πανίδας από τσιμέντο και 

σίδερα, τα οποία μετά το πέρας της "χρησιμότητας" τους θα σαπίσουν εκεί. 

Lemke-Ghafir Cosima  

22 Φεβ 2022, 01:15 

Dieses Projekt muss unbedingt gestoppt werden. Mit grüner Energie hat das nichts mehr zu 

tun. 

Τζάνος Κωνσταντίνος  

22 Φεβ 2022, 01:16 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#lemke-ghafir-cosima
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καπέλλα-άννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#lemke-ghafir-cosima-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζάνος-κωνσταντίνος


1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, 

μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να 

μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Όχι στη βιομηχανοποίηση της Σκύρου,Οχι στη βιομηχανοποίηση της Ελλάδας.Η καταστροφή 

είναι τεράστια και το γνωρίζει όλη η χώρα μετά τη καταστροφή της νότιας Εύβοιας. 

Economou George  

22 Φεβ 2022, 01:17 

Διαφωνώ κάθετα με  την βίαια καταστροφή  ενός μοναδικού Ελληνικού τοπίου καθοριστικού 

της διαχρονικής ταυτότητας ενός νησιού που έχει υποχρεωθεί διαχρονικά σε πολλές 

παραχωρήσεις ( στρατιωτικό αεροδρόμιο και ναυτική βάση) από ένα φαραωνικό έργο το οποίο 

εκτός απ την απόλυτη αισθητική καταστροφή θα επιφέρει ανεπανόρθωτη οικολόγικη 

καταστροφή. Ένα έργο το οποίο θα προσέφερε ενεργειακή αυτονομία στη Σκύρο θα είχε 

νόημα. Το προτεινόμενο έργο το μόνο που εγγυάται είναι η βάναυση μακροπρόθεσμη 

καταστροφή , προφανώς στη υπηρεσία του εύκολου κέρδους. Η 

συστηματική  χειραγώγηση  μέρους της τοπικής κοινωνίας είναι αναίσχυντη και δεν τιμά τους 

κρατικούς και επιχειρηματικούς πρωταγωνιστές αυτής της απάτης . 

Σαρρής Ιωάννης  

22 Φεβ 2022, 01:17 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό 

γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά 

την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

 • αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

 • αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#economou-george
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σαρρής-ιωάννης


 • φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

 • αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης 

να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) στην 

υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει 

μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε επισκέπτης 

του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού 

τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Σκουλικίδης Νικόλαος  

22 Φεβ 2022, 01:18 

Έργο φαραωνικό, ακαλαίσθητο, άμετρο για τις διαστάσεις ενός νησιού, του στυλ 

αποφασίζουμε για μας και χωρίς εσάς (την τοπική κοινωνία, τους ΟΤΑ, το ίδιο το ΥΠΕΝ), με 

ελάχιστο οικονομικό όφελος για την περιοχή και τεράστιες καταστροφικές συνέπειες:  για το 

φυσικό περιβάλλον, τη ψυχική ισορροπία των περιοίκων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 

οικονομία του νησιού, την πανίδα και τη χλωρίδα. Πως είναι δυνατόν να παίρνονται τέτοιες 

αποφάσεις σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία τόσο αψήφιστα που θα προκαλέσουν μη 

αναστρέψιμες αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον και θα στιγματίσουν έναν τόπο για πάντα? 

Αυτή την κληρονομιά θα αφήσουμε στα παιδιά μας? Πως τολμάτε από τη μια να λέτε ότι 

θέλετε να προστατέψετε το περιβάλλον από την κλιματική αλλαγή και από την άλλη να το 

καταστρέφετε στο όνομα της προστασίας του? 

Κάνω έκκληση στη λογική και την ευαισθησία παντός υπευθύνου να ανακληθεί το έργο. Ναι 

στην αιολική ενέργεια για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών, σε αρμονία με το 

περιβάλλον και τον άνθρωπο. Δείτε το υβριδικό της Ικαρίας: 3 μικρές Α/Γ αρκούν για την 

ηλεκτροδότηση του μισού νησιού. Όχι στις παρωχημένες τεχνολογίες που καταστρέφουν! 

Καπέλλα Άννα  

22 Φεβ 2022, 01:20 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκουλικίδης-νικόλαος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καπέλλα-άννα-2


Κανένας σεβασμός στο περιβάλλον. Η περιοχή πρέπει να προστατεύεται (είναι στο natura). Το 

έργο είναι πολύ μεγάλο για το νησί και δεν έχει ειπωθεί τίποτα για για αποκατάσταση της 

περιοχής. Θα καταστραφεί μεγάλο μέρος της χλωρίδας και της πανίδας από τσιμέντο και 

σίδερα, τα οποία μετά το πέρας της "χρησιμότητας" τους θα σαπίσουν εκεί. 

Sistermanns Yvonne  

22 Φεβ 2022, 01:26 

Hello governement from Greece. Your country is so lovely that I always want to come to 

Greece! And I did several times. First by plane, but later by car and our caravan.and now I hear 

that you are going to build so much windmales. Please don't do that. It will destroy your 

island!!! I ask you: NO NO NO have respect for your land and listen to me: NO 

WINDTURBINES NO NO!!! Thank you for listening  love yvonne   

  

Τζάνος Γεώργιος  

22 Φεβ 2022, 01:27 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#sistermanns-yvonne
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζάνος-γεώργιος
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, 

μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να 

μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Όχι στη βιομηχανοποίηση της Σκύρου,Οχι στη βιομηχανοποίηση της Ελλάδας.Η καταστροφή 

είναι τεράστια και το γνωρίζει όλη η χώρα μετά τη καταστροφή της νότιας Εύβοιας. 

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ - ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ  

22 Φεβ 2022, 01:27 

Η περιοχή αποτελεί φυσικό βιότοπο για τα ιπποειδή της Σκύρου 

Ποιο είναι το πρωτόκολλο με το οποίο θα προστατευθούν τα συγκεκριμένα ιπποειδή, 

ποια ομάδα εργασίας έχει σχεδιάσει το πρωτόκολλο για την προστασία τους, 

ποιος αποφασίζει για την βιομηχανοποίηση της αιολικής ενέργειας σε περιοχές natura όταν ο 

συγκεκριμένος αποτελεί φυσικό τόπο διαβίωσης των ιππαρίων της Σκύρου 

Λάβετε υπόψη πως  σε μελέτη ομάδας ερευνητών του Πανεπιστημίου του Τέξας για την 

γενετική ποικιλομορφία όσον αφορά τις ελληνικές φυλές, επιβεβαιώνεται η ιδιαιτερότητα του 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πανελληνιοσ-συλλογοσ-προστασιασ-ιπποειδων-ιπποθεσισ-ιπποθεσισ


ιππαρίου της Σκύρου ως ελάχιστα τροποποιημένη γενετικά από τις άλλες φυλές και είναι 

επιτακτική η ανάγκη διατήρησης τους και όχι εξαφάνισης τους στο όνομα επιχειρηματικών 

δράσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

(Elisabeth Bömcke, Nicolas Gengler and E. Gus Cothran, Genetic variability in the Skyros 

pony and its relationship with other Greek and foreign horse breeds, Published online 2011 

Mar 1. doi: 10.1590/S1415-47572010005000113, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3085377/ ) 

  

  

Σκουλικίδης Νικόλαος  

22 Φεβ 2022, 01:31 

και κάτι ακόμα: με βάση ποιο νόμο, η ίδια η εταιρία που έχει και το οικονομικό συμφέρον να 

προχωρήσει η επένδυση δικαιούται να προίσταται δημόσιας διαβούλευσης και να εγκρίνει ή 

να απορρίπτει τα σχόλια του κοινού? Δεν αποτελεί αυτό παραβίαση των στοιχειωδών κανόνων 

της απλής λογικής? 

Βαλωμένος Νικόλαος-Βαρτιβάν  

22 Φεβ 2022, 01:33 

Οφείλετε να λάβετε υπ' όψιν τις διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας, καθώς βέβαια και να 

αναλογιστείτε την περιβαλλοντολογική κι όχι μόνο ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε μια 

τόσο όμορφη και προστατευόμενη περιοχή.  

Τζάνου Ασπασία  

22 Φεβ 2022, 01:34 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3085377/
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκουλικίδης-νικόλαος-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαλωμένος-νικόλαος-βαρτιβάν
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζάνου-ασπασία


https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, 

μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι 

παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να 

μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Όχι στη βιομηχανοποίηση της Σκύρου,Οχι στη βιομηχανοποίηση της Ελλάδας.Η καταστροφή 

είναι τεράστια και το γνωρίζει όλη η χώρα μετά την ολική καταστροφή της νότιας Εύβοιας. 

Knöspel Johannes  

22 Φεβ 2022, 01:36 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#knöspel-johannes


Αυτό το έργο θα καταστρέψει το μισό νησί και τη φύση του! Αυτό δεν είναι ένα οικολογικό 

έργο! 

ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

22 Φεβ 2022, 01:36 

Δεν  θέλουμε τα κουφαρια των ανεμογεννητριων    να στοιχειώνουν το βουνό... 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ  

22 Φεβ 2022, 01:39 

Λέμε ΟΧΙ σε επενδύσεις, που με μόνο σκοπό το κέρδος, αλλοιώνουν και δεν προστατεύουν 

τον παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού μας καθώς δεν είναι ούτε ελκυστικές, ούτε φιλικές 

προς το περιβάλλον του! 

Παπαλημναίος Ανδρέας  

22 Φεβ 2022, 01:44 

H Σκύρος έχει συμβάλει ιδιαίτερα στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας, γεγονός που 

αναγνωρίζεται ακόμη και από εκείνους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν 

επισκεφθεί το νησί για να  γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές του. Δεν συντρέχει απολύτως 

κανένας λόγος για επιπλέον επιβάρυνση του νησιού.  

Chatzopoulou Vicky  

22 Φεβ 2022, 01:46 

αδιανόητο και καταστροφικό σχέδιο!! Αφήστε τον τόπο στην ησυχία του. Σταματήστε αυτή η 

λαίλαπα της ψευτο-πράσινης ανάπτυξης που καταστρέφει όπου αγγίζει, δήθεν προσπαθώντας 

να προστατέψει.  

Vreeswijk Marja  

22 Φεβ 2022, 01:49 

Dear all, 

This is not a solution, not good for Skyros or for nature. We as humans should take a step back, 

give more space to nature and not to economic growth. 

kind regards to all 

Marja Vreeswijk 

Τζιοβάρα Μαρία  

22 Φεβ 2022, 01:51 

Απαράδεκτο και καταστροφικό.... Λέμε όχι στη καταστροφή της φύσης και του νησιού! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πανταζη-χριστινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φραγκουλη-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαλημναίος-ανδρέας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#chatzopoulou-vicky
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#vreeswijk-marja-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζιοβάρα-μαρία


Βέκιου-Σαμαρα Αθηνά  

22 Φεβ 2022, 01:54 

Κύριοι, 

Η εναντίωσή μου για την επαπειλούμενη λεηλασία του μέλλοντος της Σκύρου είναι πολετής και 

σταθερή απο τότε που πληροφορήθηκα την απο το 2005 «άδεια της ΡΑΕ» σε ανύπαρκτους 

τεχνολογικά και οικονομικά δήθεν επενδυτές, ουσιαστικά, να μεσιτεύσουν για την εγκατάσταση 

των ανεμογεννητριών στη νότια Σκύρο. Υποβάλλεται στην πλατφόρμα εντερπραϊζγκρις με την 

αμυδρά ελπίδα ότι δεν θα αποτελεσει άλλοθι «δημοκρατικής» σφυγμομέτρησης. 

Στις τεκμηριωμένες θέσεις του Δήμου Σκύρου αλλά και πολλών φίλων προσθέτω τους φόβους 

μου για την αντισυνταγματική, αλλά, αν θέλετε, και αντιευρωπαϊκή καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος του νησιού.  

Εξάλλου η απουσία νομοθεσίας που θα «εξασφάλιζε», μέσω και εγγυητικών επιστολών τραπεζης 

την καλή συντήρηση, λειτουργία και άμεση αποκατάσταση ζημιών -τουλαχιστον για 25ετία- (π.χ. 

απόσυρση πεσμένων πυλώνων και πτερύγων) νομοτελειακά εμπεδώνει την ατιμωρησία και 

υπερασπίζεται την κερδοφορία όχι μόνον των φερέλπιδων επενδυτών στη Σκύρο μας, αλλά και 

όπου αυτοί στην Ελλάδα απολαμβάνουν γραικυλικών εξυπηρετήσεων.  

Βέβαια κάτι τέτοιο θα αποκάλυπτε την πραγματικότητα όσον αφορά στην, π.χ. σκοπιμότητα του 

έργου, ανάλυση κόστους/οφέλους, ειλικρίνεια του επιχειρηματία /φορέα/επενδυτή κ.ά. 

Παπαθανασιου Φωτεινη  

22 Φεβ 2022, 01:57 

Τεραστια εγκατάσταση για το νησί σε αριθμό και διαστάσεις ανεμογεννητριών, ξεπερασμένης 

τεχνολογίας καταστροφικής προς το περιβαλλον. Απαραδεκτη καταστροφή μεγάλου μέρους 

περιοχής Natura και χωρίς καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης των και αποκαταστασης του 

περιβαλλοντος, μετα τη λήξη της διάρκειας ζωής τους. Σεβασμός στην τοπική κοινωνία η 

οποία έχει ταχθει κατά του έργου. 

Βολιώτη Άννα  

22 Φεβ 2022, 01:59 

O Χ Ι  

ΑΓΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

22 Φεβ 2022, 02:08 

Η αδειοδότηση των 6 αιολικών πάρκων καταπατά τα δικαιώματα της τοπικής κοινωνίας. Η 

κολοσσιαία εγκατάσταση 58 ανεμογεννητριών ισχύος 299,6 MW θα επιφέρει τραγικές 

επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, αλλοίωση του φυσικού τοπίου, θα προκαλέσει σημαντικό 

θόρυβο και ηλεκτρομαγνητικά πεδία (http://www.aiolikigi.gr/el/e-learning/wind-parks-

impacts/), ενώ θα διαταράξει τον υδροφόρο ορίζοντα (https://chronos.fairead.net/fakelos-

anemogennitries-epiptoseis-ston-ydroforo-orizonta) σε ένα νησί που παρουσιάζει λειψυδρία 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βέκιου-σαμαρα-αθηνά
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαθανασιου-φωτεινη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βολιώτη-άννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγαγιωτησ-γιωργοσ
http://www.aiolikigi.gr/el/e-learning/wind-parks-impacts/
http://www.aiolikigi.gr/el/e-learning/wind-parks-impacts/
https://chronos.fairead.net/fakelos-anemogennitries-epiptoseis-ston-ydroforo-orizonta
https://chronos.fairead.net/fakelos-anemogennitries-epiptoseis-ston-ydroforo-orizonta


κατά τους θερινούς μήνες. Ως αποτέλεσμα θα υποβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν αλλά και οι 

συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, επιφέροντας οικονομική εξαθλίωση, κοινωνικό 

αποκλεισμό και απαξίωση της Σκύρου γενικότερα. 

Η πρόφαση ότι το νησί θα ανεξαρτητοποιηθεί ενεργειακά δεν πείθει, δεδομένου ότι οι Α/Γ δεν 

εγγυώνται συνεχή διαθεσιμότητα, ενώ οι ανάγκες του νησιού κυμαίνονται στο 1/100 της 

ετήσιας παραγωγής των 6 Α/Π. Επομένως, για ποιο λόγο δεν δημιουργούνται κατά τόπους Α/Π 

μικρότερης δυναμικότητας, ούτως ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων από το κόστος 

διασύνδεσης και μεταφοράς, ανεξαρτητοποιώντας ενεργειακά και άλλες περιοχές; 

Επιπλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενέκριναν την εγκατάσταση Φ/Β πάρκου κάποιου 

κατοίκου του νησιού, εντός δασικών εκτάσεων; Αν όχι, γιατί να εγκρίνουν το συγκεκριμένο 

έργο; 

Εφόσον το ΠΧΠ προβλέπει για τη νήσο Σκύρο ενίσχυση δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με 

την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την παραγωγή ΑΠΕ, γιατί δεν χρηματοδοτείται η 

τοπική κοινωνία για την εγκατάσταση ΑΠΕ και τη σύνδεση σε smart grid του ΑΔΜΗΕ 

(«Διαδίκτυο των ΑΠΕ»), που εξασφαλίζει συνεχή διαθεσιμότητα και μέγιστη αποδοτικότητα, 

ικανοποιώντας αποτελεσματικότερα τους ευρωπαϊκούς στόχους; Ποια είναι η παρακίνηση των 

πολιτών προς την κλιματική αλλαγή; 

Τέλος, η υπ’ αριθ. 1690/2020 απόφαση του ΣτΕ, δεν αποτελεί απόφαση Ανώτατου 

Δικαστηρίου με την οποία θα πρέπει να συμμορφωθούν οι αρμόδιοι φορείς και να ανασταλεί 

το εν λόγω έργο; 

Είναι υποχρέωσή μας να παραδώσουμε έναν πράσινο πλανήτη στις επόμενες γενιές. Όμως, η 

ωφέλεια της πράσινης ενέργειας που προσφέρει η συγκεκριμένη εγκατάσταση, υπολείπεται 

σημαντικά του περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού κόστους που θα προκαλέσει. 

«Προκειμένου να λύσουμε την κλιματική κρίση, θα πρέπει να λύσουμε την κρίση της 

δημοκρατίας» (Al Gore) 

Στουκίδη Μυρτώ  

22 Φεβ 2022, 02:14 

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών θα καταστρέψει τον ανεκμετάλλευτο φυσικό πλούτο του 

όρους Κόχυλα στη Σκύρο. Η ομορφιά του Κόχυλα συγκεντρώνει τους παραθεριστές στη θέα 

του Μπρουκ για να θαυμάσουν την ακτογραμμή της Σκύρου. Τώρα θα "θαυμάζουν" τις 

ανεμογεννήτριές μας...Αν συνεχίσουν να επισκέπτονται το νησί.  

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

22 Φεβ 2022, 02:29 

Ναι στις ΑΠΕ, αλλά χωρίς την βιομηχανοποίηση  περιοχών Νατουρα,όχι στην καταστροφή 

της χλωρίδας κ πανίδας ενός τόπου. Το περιβάλλον αυτό έχει πλασει την κουλτούρα του τόπου 

,σεβαστητε το!!! 

Παραδείση Αιμιλιανή  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#στουκίδη-μυρτώ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καραμπινησ-εμμανουηλ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παραδείση-αιμιλιανή


22 Φεβ 2022, 02:44 

Καταστροφικό έργο χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα!!! Να το σταματήσετε τώρα!!! 

KARDACHE MOURAD  

22 Φεβ 2022, 02:58 

Ακόμα κι αν η αιολική ενέργεια είναι καθαρή ενέργεια, η οικολογική καταστροφή στην πανίδα 

και τη χλωρίδα στο νησί της Σκύρου μου φαίνεται εντελώς δυσανάλογη.  Ελπίζω αυτό το έργο 

να μην πραγματοποιηθεί ποτέ. 

  

ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ  

22 Φεβ 2022, 02:59 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΣΚΥΡΟ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΑΓΑΠΑΜΕ!! 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΥΠΕΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ !! 

  

Χατσοπουλος Νικόλαος  

22 Φεβ 2022, 03:59 

Η προστασία του φυσικού τοπίου θα έπρεπε ειδικα σε αυτή τη χωρα να είναι το κύριο 

μέλημα της κοινωνίας και απόλυτη  προτεραιοτητα απο πλευρά της πολιτείας. Αντ´αυτου 

όμως φτάσαμε εν έτη 2020 να παρακαλάμε για το αυτονόητο μήπως και εισακουστούμε 

κόντρα σε μια κυβερνητική πολιτική ασύδοτης παραχώρησης κρατικής γης, που έρχεται να 

δώσει την χαριστική βολή στην αισθητική του Ελληνικού τοπίου μετατρέποντας κάθε κορυφή 

της επικράτειας σε δυστοπικο εργοστάσιο. Ότι ξεκίνησε με την αντιπαροχή των δεκαετίων του 

50-60 που κυριολεκτικά εξαφάνισε τις πόλεις μας τώρα ολοκληρώνεται με τον χειρότερο 

τρόπο την αντιπαροχή της ελληνικης φύσης. 

ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ - SKYROS SEA TOURS  

22 Φεβ 2022, 04:05 

Ως κάτοικος της Ν. Σκύρου και επαγγελματίας στον χώρο του τουρισμού ζητώ να 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ» με 

την υπ’ αρίθμ. 8500/30-9-2021 αίτηση για τους εξής λόγους: 

1. Ως προς την αγορά εργασίας: στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται η δημιουργία 

60 νέων θέσεων εργασίας στη φάση λειτουργίας του έργου χωρίς να προσδιορίζονται οι 

ειδικότητες, η διάρκεια απασχόλησης ή αν πρόκειται για απασχόληση τοπικά ανθρώπινου 

δυναμικού. Έστω ότι η επένδυση στη Σκύρο προυπολογισμού 450 εκατομμυρίων ευρώ που 

αφορά σε 6 ΑΣΠΗΕ, συνολικής ισχύος 299,6 MW δημιουργεί 60 θέσεις πώς συγκρίνεται με 

το πρόσφατα ενταγμένο έργο* στις στρατηγικές επενδύσεις στο Δήμο Καρύστου 

προυπολογισμού 585 εκατομμυρίων ευρώ, 18 ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 360 MW που 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κατσαρελιασ-ευτυχιοσ-skyros-sea-tours


δημιουργεί 18 θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία του έργου (*στοιχεία από δημοσίευμα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων); Επομένως ο ισχυρισμός των 60 θέσεων κρίνεται 

αβάσιμος.Και έστω ότι δημιουργούνται 60 νέες θέσεις εργασίας, έχουν υπολογιστεί οι 

εκατοντάδες θέσεις εργασίας που θα χαθούν; Πλήθος μελετών παγκοσμίως καταδεικνύουν τη 

σύγκρουση στην ταυτόχρονη ανάπτυξη της αιολικής και τουριστικής βιομηχανίας. 

Συγκεκριμένα για τη Νήσο Σκύρο, το όρος Κόχυλας προσελκύει πλήθος οργανωμένων (και 

μη) επισκεπτών για ξεναγήσεις, πεζοπορίες και φυσιολατρικό τουρισμό.Επομένως η επένδυση 

δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως στρατηγική αφού δεν εκπληρώνει έναν από τους βασικούς 

στόχους, την ενίσχυση της απασχόλησης. Αντίθετα οδηγεί το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό στην 

ανεργία. 

Σημ.: 450 εκατομμύρια ευρώ αν δίνονταν στην τοπική οικονομία θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας.   

2. Ως προς την επένδυση: εδώ και δεκαπέντε χρόνια δραστηριοποιούμαι στην Νότια Σκύρο, 

ως αποκλειστικό προορισμό, λόγω της φυσικής ομορφιάς και οικολογικής αξίας της περιοχής, 

διοργανώνοντας με σκάφη επαγγελματικά τουριστικά πλοιοκτησίας μου θαλάσσιες εκδρομές. 

Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει στην εγκατάληψη της επαγγελματικής μου 

δραστηριότητας. Πώς διασφαλίζεται η δυνατότητα κάλυψης του επενδυτή με πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και δεσμευμένα ίδια κεφάλαια ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 

αποζημιωτικές αξιώσεις που θα εγερθούν από επαγγελματίες του χώρου, όπως εγώ; Από 

συναδέλφους, από τουριστικά γραφεία, από tour operators που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή, από τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης που είναι άμεσα 

συνδεδεμένα με το τουριστικό προιόν της νότιας Σκύρου; Παράθεση στοιχείων από το σχόλιο 

του Δήμου Σκύρου: 

(..)Γ. Η μη οικονομική βιωσιμότητα του έργου.Η αιτούσα «Αιολική Νοτίου Σκύρου Α.Ε.» ως 

φορέας της επένδυσης στερείται παντελώς όλων των οικονομικών και επιχειρηματικών 

κριτηρίων (αρθ. 19 §§ 3 και 4) και ειδικότερα: (8) «Την φερεγγυότητα»: Είναι ανενεργής και 

στερείται προσωπικού από τη σύστασή της (πριν το 2005). (9) «Την οικονομική κατάσταση» 

βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών: Χρήσεις 2020, 2019 και 2018 · Έσοδα μηδέν (0) · 

Παροχές σε εργαζομένους μηδέν (0) (..) 

3. Ως προς το φυσικό περιβάλλον: Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω 

του έργου LIFE (2010-2016) και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπ. Περιβάλλοντος απαγορεύοντας την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην περιοχή 

NATURA «Όρος Κόχυλας. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, επικυρώθηκε με την υπ.αριθ. 

1690/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν 

επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην 

αδειοδότηση του έργου. 

  

Παπασαράντης Γαριήλ  

22 Φεβ 2022, 04:29 

Το έργο ισοδυναμεί με κατάργηση στην πράξη του Ευρωπαϊκου δικτύου για την προστασία 

της βιοποικιλότητας Νατούρα 2000. Ενδεικτικά αναφέρω ότι χωροθετείται μέσα στο 

σημαντικότερο-παγκοσμίως- ενδιαίτημα του μαυροπετρίτη. Στηρίζεται στην εσκεμένη 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπασαράντης-γαριήλ


''παράλειψη'' της Ελληνικής διοίκησης να θεσμοθετήση Στόχους Διατήρησης (ΣΔ )των 

οικοτόπων με Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) κάτι που έπρεπε να έχει ολοκληρώσει από τον 

7/2012 και για το οποίο καταδικάστηκε η Ελλάδα τον 12/2020. Στρέφετε τον στόχο της 

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής εναντίον του ισότιμου στόχου της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας. Στην Ελλάδα περισσότερο απο 40% των Αιολικών χωροθετείται μέσα στο 

Ν.2000. Ενώ τα ΠΔ για το Ν.2000 καθυστερούν 10 χρόνια σκανδαλωδώς, ταυτόχρονα είμαστε 

σχεδόν 10 χρόνια μπροστά στην εγκατάσταση Αιολικών έχοντας ξεπεράσει τον στόχο του 

ΕΣΕΚ για το 2030, αν υπολογίσουμε και όσα είναι σε προχωρημένη αδειοδότηση (Παν. 

Ιωαννινων 1/2021). 

Το έργο δεν βοηθάει στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα (ΟΚ ) όπως διατείνεται η 

εταιρεία. Το 2021 λόγω έλλειψης αέρα έπεσε η παραγωγή των Αιολικών στην Ευρώπη από το 

18% στο 5% (Ειδικα η Γερμανία με 60 GW αιολικών το πρώτο εξάμηνο παρήγαγε 

περισσότερο ρεύμα με κάρβουνο απο ότι με Αιολικά,Vaslav Smil 11/2021) με αποτέλεσμα οι 

σταθμοι εξισορόπησης να εξαντλήσουν τα αποθέματα Φυσικού Αερίου, πράγμα που 

αποδεικνύει και την εξάρτηση των Αιολικών απο τα ΟΚ και στην λειτουργία τους (επίσης 

λιπαντικά) πέρα από την κατασκευή και τοποθέτησή τους  όπου δεν θα μπορούσε να γίνει 

απολύτως τίποτα χωρίς ΟΚ. Αυτό το γεγονός συν την ενεργειακή κρίση που πυροδότησαν 

φαίνεται πως οδηγεί την ΕΕ στην στροφή προς τα πυρηνικά με την σύμφωνη γνώμη και της 

Ελληνικής κυβέρνησης που αποτελεί έμμεση παραδοχή των παραπάνω. 

Ένα έργο αυτού του μεγέθους (300 MW) και με κριτήριο στοιχεία της ΜΠΕ έργου 486 MW 

σε παρόμοιο νησιωτικό περιβαλλον (απορριφθέν έργο στις νησίδες νοτίου Αιγαίου) και 

τηρώντας την αναλογία ανα MW θα απαιτήσει πάνω από 1,5 εκατομύρια κυβικά  εκβραχισμών 

και εκσκαφών. Η ομορφιά του νησιού θα καταστραφεί για πάντα. Επίσης τίποτα απολύτως δεν 

εξασφαλίζει την απόσυρσή τους και θα μείνουν εκεί για πάντα με τα κουφάρια τους να 

διαλύονται ενώ κανείς δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Αυτό ήδη συμβαίνει στην νότια Εύβοια. 

Το περιβαλλοντικα ευαίσθητο και οικονομικά λογικό, είναι αυτά τα μηχανήματα να 

χωροθετούνται  κοντά σε προϋπάρχουσες υποδομές και τοπία ήδη αλλοιωμένα από τον 

άνθρωπο. Αλλά αυτό δεν συμφέρει τις εταιρείες που λειτουργούν μεταπρατικά, εισάγοντας τα 

μηχανήματα και κάνοντας εδώ κυρίως χωματουργικά και τσιμέντα. Αυτό εξηγεί από την μία 

την 10ετή  σκανδαλώδη καθυστέρηση στα ΠΔ για το Ν.2000 και από την άλλη την εκπληκτική 

ταχύτητα υλοποίησης των αιολικών. 

Bennett Elizabeth  

22 Φεβ 2022, 04:41 

As a tourist who has visit Skyros multiple times, it is unimaginable to me that anything could 

have higher value than the natural beauty of the island. Surely, the locals do not deserve to have 

their home and economy so destroyed by such an excessively large scale project.  

Οκαλίδου Αργιέττα  

22 Φεβ 2022, 05:15 

Όχι, είμαστε αντίθετοι με το έργο. 

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
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22 Φεβ 2022, 09:50 

...Δείλαιοι και Αμαθείς και Βάρβαροι, τι κάνετε; Τι αφανίζεται; Δεν ξέρετε ότι είμαι η μητέρα 

και η τροφός, το λίκνο, η κοιτίδα, η μήτρα της περασμένης δόξας και της μελλούμενης; 

Γαίας Ατίμωσης, 1954 - Δημήτρης Πικιώνης 

Η Σκύρος τόπος ποιμενικός, με λαϊκό πολιτισμό αιώνων, αποτελεί ακόμα και σήμερα τη 

ζωντανή σύνδεση του σύγχρονου κόσμου, με το απώτερο παρελθόν. Καρδία αυτού του 

γεωανθρωποκεντρικού συστήματος, είναι το βουνό! Ένα μνημείο της φύσης!  

Είμαστε δεσμευμένοι όλοι οι Σκυριανοί, να το παραδώσουμε στα παιδιά μας, όπως μας το 

παρέδωσαν οι προγονοί μας! Δεν μας ανήκει, ανήκει στις επόμενες γενεές! Και αν δεν ανήκει 

σε μας, τότε σίγουρα δεν ανήκει πολύ περισσότερο στους μη Σκυριανούς, τεχνοκράτες και 

επενδυτές της Αθήνας, των Βρυξελών, των Παρισίων και του Αγίου Όρους!  

Η μοναστική Πολιτεία συντηρεί δάση στον Άθω! Εφόσον τα Αιολικά Πάρκα είναι τόσο 

επωφελή για το περιβάλλον, γιατί δεν πραγματοποιεί μια παρόμοια εγκατάστση εκεί; 

Είναι ένα απολύτα καταστροφικό έργο που θας μας βρει, όλους σήσωμους 

αντιμέτωπους!  ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ! 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 

  

Savino Claudia  

22 Φεβ 2022, 10:00 

Progetti come questo condannano la terra a morire sotto i gesti assassini dell'uomo volti a 

deturpare e massacrare le bellezze che abbiamo in dono e condannano l'umanità, e le sue 

professioni, all'inciviltà ed alla cecità. I nostri antenati, costruttori di templi, artisti 

indiscutibilmente senza eguali, colti e Greci, si rivolterebbero nella tomba. 

Antonatou Annie  

22 Φεβ 2022, 10:02 

Χωρίς να είμαστε αντίθετοι με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες θεωρούμε ότι η 

συγκεκριμένη τοποθέτηση ΑΠΕ στη Σύρο θα έχει δυσμενές συνέπειες για το Φυσικό 

Περιβάλλον και την Τοπική Οικονομία. 

Αζαντουή Λάσκαρη  

22 Φεβ 2022, 10:17 

Μου φαίνεται αδιανόητο που προσπαθούμε εν έτει 2022 να προστατέψουμε μια περιοχή natura 

από μια μέθοδο τόσο παροχημένη. Πόσο μάλλον σε ένα τόπο τόσο μικρό που προσπαθεί τόσα 

χρόνια να κρατήσει τις παραδόσεις του ζωντανές.  

Ας μη γίνουν πάλι όλα θυσία στο βωμό της εξουσίας και του χρήματος.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#savino-claudia
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#antonatou-annie
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αζαντουή-λάσκαρη


Τραχανάς Σταμάτης  

22 Φεβ 2022, 10:27 

Απαράδεκτο και δυσανάλογο με την μικρή έκταση του νησιού μας το προτεινόμενο 

τερατούργημα! 

ΟΧΙ φυσικά,στην καταστροφή του τόπου μου! 

Βαρσάμου Άννα Βαρσάμου  

22 Φεβ 2022, 10:34 

Σίγουρα ΟΧΙ. 

Δανείζομαι τα λόγια ενός από τους πρωτεργάτες του αντιαιολικού κινήματος Δημήτρη 

Παυλάκη: 

Τα αιολικά είναι 1) ενεργειακά ατελέσφορα, 2) οικονομική απάτη και 3) περιβαλλοντικό 

θέατρο 

Mills Emma  

22 Φεβ 2022, 10:39 

Greece is known for it's history, its heritage, it's natural beauty. Skyros is all that and more and 

is also home to the endangered Skyrian Horse. A horse that is a prominent part of history. 

Native to Skyros, it lives on the land amongst other beautiful nature. Skyros is and island to be 

proud of. Putting these windmills up will destroy it all. History, heritage, beauty, it will no 

longer be Greece. Destroying the environment, killing nature and peace, taking away what 

makes Skyros so special. It will also damage the people who live there, to see their beautiful 

island taken away by windmills that will not serve a purpose but will destroy all that is good. 

If you want to protect the environment, this is not the way to do it. 

Μπερτσιάς Μίλτος  

22 Φεβ 2022, 10:45 

Σε καμμία περίπτωση νά μήν εγκατασταθούν. Θά καταστραφεί για πάντα η φυσική ομορφιά 

τού μικρού αυτού νησιού . Η ηχητική καί οπτική ρύπανση θά είναι τεράστιες. Σε κάθε 

περίπτωση η τεχνολογία αυτή είναι ξεπερασμένη . Δεν πρέπει να επιτρέψουμε η Σκύρος να 

γίνει άλλο ένα νεκροταφείο καί αποθετήριο μηχανών . 

Τζανετάκη Ελπίδα  

22 Φεβ 2022, 10:47 

Είναι έγκλημα για τα νησιά μας... Για να κερδίσουμε τι και για να το κερδίσει ποιός; Ποιό θα 

είναι το ώφελος αυτού του έργου;;;; 

Σταματήστε ΤΩΡΑ!!! 

ΤΕΛΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ  

22 Φεβ 2022, 11:10 

Η αιολική ενέργεια πρέπει να είναι θετική προς το περιβάλλον.Η βιομηχανοποίηση της που 

γίνεται σε περιοχές natura σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος και σε περιοχές όπως νησιά 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τραχανάς-σταμάτης-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρσάμου-άννα-βαρσάμου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mills-emma
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπερτσιάς-μίλτος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τζανετάκη-ελπίδα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τελιοσ-βλασιοσ


που έχουνε μικρό όγκο σε σχέση με την επένδυση είναι τουλάχιστον καταστροφική.Ειναι μια 

απαράδεκτη συμπεριφορά να γίνει ένα τέτοιο έργο με τόσους άλλους εναλλακτικούς τρόπους 

που υπάρχουν για παροχή ενέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον και χωρίς όλοι αυτή στο 

φυσικό περιβάλλον.  

Murielle Cochet  

22 Φεβ 2022, 11:32 

No, no, you can't.  

You'll destroy the landscape and and the different and protected species we can find there.  

It's just a question of lobby and not an ecological matter.  

Ζαφειριου Παναγιωτης  

22 Φεβ 2022, 11:33 

Δεν συμφωνώ στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στη Σκύρο, η οποία θα μεταρέψει σε 

βιομηχανική περιοχή και θα καταστρέψει το ανεκτίμητης αξίας φισικό τοπίο του νησιού. 

Κακου Λαμπρινη  

22 Φεβ 2022, 11:43 

Καταστροφικό κα απάνθρωπο. 

Η γη παράγει αρκετά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, όχι όμως την απληστία 

του. 

Vreeswijk Marja  

22 Φεβ 2022, 11:48 

This is not a solution, not for nature, not for Skyros. We- as humans- need to take a step back: 

No economic growth but growing nature. 

  

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ  

22 Φεβ 2022, 11:50 

Πού ακούστηκε, να δενδροφυτεύεται περιοχή NATURA με το σχεδόν αειθαλές είδος 

"Ανεμογεννήτρια, η ρευματοπαραγωγός". Μην τολμήσετε κάτι τέτοιο !!!! 

Cavallini Beatrice  

22 Φεβ 2022, 11:54 

As a skyros lover, do not distroy th real beauty of the island. This project is completely anti-

ecological 

Ντινοπούλου Ερατώ  

22 Φεβ 2022, 11:56 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#murielle-cochet
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζαφειριου-παναγιωτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κακου-λαμπρινη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#vreeswijk-marja-3
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χρυσοσπαθη-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#cavallini-beatrice
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ντινοπούλου-ερατώ


Oι εικόνες από το σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο νότιο τμήμα της 

Σκύρου είναι απλά τρομακτικές. 

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η αιολική ενέργεια και οι ανεμογεννήτριες είναι μια εναλλακτική, 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αυτό που αμφισβητούμε είναι η επιλογή πολύ μεγάλων 

ανεμογεννητριών και η χωροθέτησή τους, σε μία περιοχή προστατευόμενη. Οι κατατροφές στο 

φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, και την προστατευόμενη πανίδα της περιοχής θα είναι 

ανεπανόρθωτες. 

Ωστόσο υπάρχει και μία άλλη παράμετρος, διόλου αμελητέα. Το έργο αυτό θα επιφέρει τη 

βάναυση αλλοίωση του τοπίου έτσι όπως το έχουμε γνωρίσει και τον βιώνουμε. 

Το τοπίο αυτό, του Κόχυλα, ορατό από όλα σχεδόν τα σημεία του νησιού αποτελεί στοιχείο 

της ταυτότητας της τοπικής κοινωνίας. Όσοι ζουν ή έχουν ζήσει έστω για λίγο στη Σκύρο 

νιώθουμε πως η εικόνα του χώρου μας όπως τη γνωρίζουμε απειλείται. 

Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα πως τα τοπία όπου 

αναπτύσσονται οι ανεμογεννήτριες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως από το οδικό 

δίκτυο το οποίο αναπτύσσεται παράλληλα για τη μεταφορά, καθώς η επιλογή της 

αερομεταφοράς δεν υποστηρίζεται από τις αεροπορικές εταιρίες γιατί δεν τις συμφέρει. 

Οι απόψεις των κατοίκων, που έχουν εκφραστεί και εκφράζονται με οργανωμένο τρόπο, με 

ισχυρά επιχειρήματα και αντιπροτάσεις, πρέπει αδιαμφισβήτητα να ληφθούν υπόψην στο 

σχεδιασμό του έργου. Αφορά τον τόπο όπου εκείνοι ζουν, δημιουργούν και υπάρχουν, τον 

τόπο τους. 

Λέμε ναι στην αιολική ενέργεια για την ενεργειακή επάρκεια του νησιού μας αλλά ένα 

τεράστιο ΟΧΙ στην αιολική βιομηχανοποίηση της Σκύρου. 

Πασωτη Φωτεινη  

22 Φεβ 2022, 12:08 

 Να μην γινει αυτο το εργο στην Σκυρο!!!!!! 

Μπονάτσου Φαλνταΐνα  

22 Φεβ 2022, 12:12 

Ναι στην αιολική ενέργεια, όχι σε προστατευμένες περιοχές Natura στη Σκύρο.   

Νίκας Χρήστος  

22 Φεβ 2022, 12:13 

Η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας πρέπει να γίνει με τρόπους πιο ήπιους για το φυσικό 

περιβάλλον, που, κατακρεουργημένο ήδη, είναι ό,τι πολυτιμότερο μας έχει απομείνει. Είναι 

πια θέμα επιβίωσης. Λέμε όχι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Νότια Σκύρο.  

Χατζηθεοδωρου Ευαγγελια  

22 Φεβ 2022, 12:14 

Να μην γινει αυτο το εργο στην αγαπημενη Σκυρο. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πασωτη-φωτεινη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπονάτσου-φαλνταΐνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νίκας-χρήστος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζηθεοδωρου-ευαγγελια


Πανταζοπουλος Γεωργιος  

22 Φεβ 2022, 12:21 

 ΝΑΙ στην αιολικη ενέργεια για την ενεργειακή επάρκεια. 

 ΟΧΙ στην αιολική βιομηχανοποιηση 

Μακριά από τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες NATURA. 

Κουρουτού Σοφία  

22 Φεβ 2022, 12:29 

ΟΧΙ στην καταστροφή του τόπου μας. 

ΔΡΑΓΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ  

22 Φεβ 2022, 12:35 

Η εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 58 

ανεμογεννητριών, στην θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» είναι ένα θηριώδες 

βιομηχανικό έργο που έρχεται σε σύγκρουση με την διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική 

σημασία του τόπου, τον οποίο θα μετατρέψει αναπόφευκτα σε βιομηχανική ζώνη, αν 

συνυπολογιστούν και οι συνοδές εργασίες (διάνοιξη δρόμων κλπ). Το έργο θα έχει 

ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

του Κόχυλα, μεγάλο μέρος του οποίου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000, έχει χαρακτηριστεί 

ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 

92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ, ενώ αποτελεί Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird 

Area, IBA). Πέρα από την παγκόσμια σημασία της περιοχής για το Μαυροπετρίτη, 

στον Κόχυλα φιλοξενούνται κι άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων, γεγονός 

που συμβαίνει ακόμα εξαιτίας της απομόνωσης του νησιού και της κομβικής του θέσης στο 

Αιγαίο, αρκετά μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Η ακεραιότητα του οικοσυστήματος οφείλεται στην σχεδόν καθολική απουσία 

ανθρωπογενών υποδομών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, πέρα της κτηνοτροφίας. 

Αν πραγματοποιηθεί η γιγαντιαία αυτή εγκατάσταση προφανώς κάτι τέτοιο θα πάψει να ισχύει, 

και η επίδραση στη βιοποικιλότητα θα είναι τρομακτική. Πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπ΄όψιν όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να ζυγιστούν 

τα οφέλη, αν πραγματικά υπάρχουν, σε σχέση με τους κινδύνους που είναι σίγουρα πολλοί. 

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 333MW 

ΣΤΗΝ ΖΕΠ GR 2420006 «ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (Οκτώβρης 2011). 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

Παπαδάκης Αριστείδης  

22 Φεβ 2022, 12:40 

Γιατί τόση επιμονή για ένα έργο που είναι προφανές ότι δεν έχει αποδοχή από κανέναν, ούτε 

από την τοπική κοινωνία, ούτε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, ούτε από τους θεσμούς. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πανταζοπουλος-γεωργιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουρουτού-σοφία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δραγανουδη-μαρια
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδάκης-αριστείδης


Είναι αρνητική αυτή η πρακτική όχι μόνο για το περιβάλλον, το τοπίο και τον πολιτισμό αλλά 

και για την αποδοχή των ΑΠΕ από την κοινωνία ως κάτι χρήσιμο για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. Έχουν γίνει αρκετές προτάσεις για να αλλάξει η πολιτική. Το χωροταξικό 

πλαίσιο του 2008 έχει φανεί πλεον ότι είναι προβληματικό. 

auffray jean paul pierre marie  

22 Φεβ 2022, 12:53 

quel désastre de vouloir faire tant de dégats & tous les niveaux sur cet ile qui a tant de charme 

et de caractére. je suis absolument contre ce projet. 

ΜΕΛΕΜΕΝΗ ΑΦΕΝΤΡΑ  

22 Φεβ 2022, 12:56 

Μακρια από το βουνό ́ ´Κοχυλας ́ ´ όχι στη βιομηχανοποίηση του.  Σεβασμος στους κατοικους 

του νησιου. 

Παπαδογιαννη Δημητρα  

22 Φεβ 2022, 12:56 

Αδιανόητο να επιχειρείται τέτοιο έργο  σε περιοχή Natura 2000! Αφήστε τους κατοίκους να 

προστατέψουν τον τόπο τους, είναι οι μόνοι που αφουγκράζονται τις ανάγκες του! 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΑ  

22 Φεβ 2022, 12:58 

Στο όνομα της "περιβαντολογικής ευαισθησίας" με τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας 

θυσιάζεται τελικά ο φυσικός πλούτος ενός πανέμορφου νησιού. Χωρίς καμία ενημέρωση της 

τοπικής κοινωνίας, αποφασίστηκε ερήμην των κατοίκων του νησιού η υποβάθμιση του τόπου, 

η καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας του. Λέμε όχι σ' ένα έργο που εξυπηρετεί άλλους 

και όχι το νησί της Σκύρου. 

  

Λεβέντης Δημήτρης  

22 Φεβ 2022, 13:04 

Η Σκύρος είναι ένας λατρεμένος τόπος για πολλούς στο πανελλήνιο και ο κύριος λόγος είναι 

ότι διατηρεί ακόμα και σήμερα μία αυθεντική εικόνα τόσο στην αρχιτεκτονική των κτισμάτων 

όσο και στην καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων....Μην την "βιασετε" κι αυτήν μαζί με 

τόσα άλλα σε αυτή την χώρα.... 

MAVRIKIS Dimitris  

22 Φεβ 2022, 13:12 

Καταστροφή ενος μοναδικόυ τοπίου το οποίο είναι περιοχή natura και χωρος διαβίωσης 

ενδημικων φυτών και ζωων!!  

Δαφνούλη Νικολέττα  

22 Φεβ 2022, 13:18 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#auffray-jean-paul-pierre-marie
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μελεμενη-αφεντρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδογιαννη-δημητρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζημιχαηλ-μαρινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λεβέντης-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mavrikis-dimitris-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δαφνούλη-νικολέττα


Για ακόμη μια φορά έρχεται στο προσκήνιο το θέμα των ανεμογεννητριών πού τόσο έχει 

κουράσει όλους τους κατοίκους του νησιού μας. Λέμε για πολλοστή φορά ΌΧΙ σε αυτή 

την  ενέργεια που έχει ως σκοπό όχι μόνο την περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή του 

τόπου μας, καθώς το νότιο μέρος του νησιού έχει χαρακτηριστεί nature, αλλά  και την 

συναισθηματική φόρτιση που θα επιφέρει η θέαση σε άψυχες εγκαταστάσεις. Το νησί μας είναι 

ένας μικρός θησαυρός που με την δημιουργία αυτού του αιολικού πάρκου που σίγουρα θα 

επεκταθεί με το πέρας του χρόνου από 6 σε 116 ανεμογεννήτριες θα κάνει το νησί μας άγονο, 

άψυχο και θα μειώσει το ενδιαφέρον των τουριστών. Μην κόβετε λοιπόν τα φτερά του νησιού 

μας που βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη καθιστώντας παθητικό καί μη επισκέψιμο. Μη 

σπαταλάτε αλλο σάλιο γι αυτό τό θέμα γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν οι  κάτοικοι του 

νησιού μας δεν θα αλλάξουν γνώμη. Προστατεύουμε την πολιτιστική και αυλή κληρονομιά 

του νησιού μας με κάθε μέσο.Ειναι αστείο να επιμένετε ακόμα.Κοιταξτε λίγο γύρω σας και 

συνειδητοποιήσετε την αξία του τόπου μας είναι ντροπή να αδιαφορείτε για την γη που θα 

μεγαλώσουν τα παιδιά σας και οι επόμενες γενιές. 

Γρυμπορουνη Εφη  

22 Φεβ 2022, 13:33 

Η καταστροφή του περιβάλλοντος και μάλιστα προστατευόμενου ( περιοχή Natura) θα είναι 

απόλυτη.  Δηλώνω την εναντίωση μου. 

Γρυμπορουνη Εφη  

22 Φεβ 2022, 13:35 

Η καταστροφή του περιβάλλοντος και μάλιστα προστατευόμενου ( περιοχή Natura) θα είναι 

απόλυτη.  Δηλώνω την εναντίωση μου. 

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

22 Φεβ 2022, 13:42 

Την Σκύρο την γνωρίσαμε μέσω του Γιάννη Ευγενικού.Γνωρίζοντας απο αγώνες 

,συστρατευόμαστε με τους φίλους μας τους Σκυριανούς ενάντια στο καταστροφικό έργο που 

κάποιοι επιθυμούν να υλοποιήσουν στο νησί. 

Χατζηγιαννάκης Βουλευτής Ευβοίας ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Μίλτος  

22 Φεβ 2022, 13:42 

Η υπόθεση με την προσπάθεια δημιουργίας θηριώδους αιολικού πάρκου στο νότιο τμήμα της 

Σκύρου δεν είναι καινούργια. Χρονολογείται εδώ και μία και πλέον δεκαετία και έχει 

διαχρονικά αντιμετωπίσει τη σύσσωμη αντίδραση του συνόλου των κατοίκων και των φορέων 

του νησιού. Σήμερα, η εταιρεία που προτίθεται να το κατασκευάσει όχι μόνο ζητά να 

υλοποιηθεί αυτό το τεράστιο έργο άλωσης προστατευόμενων περιοχών της Σκύρου από 

βιομηχανικές αιολικές εγκαταστάσεις, αλλά ζητά και την ένταξη της επένδυσης στο νόμο των 

στρατηγικών επενδύσεων! 

Σύμφωνα με τον ορισμό των στρατηγικών επενδύσεων που πρόσφατα νομοθέτησε η 

κυβέρνηση της ΝΔ (Ν. 4864/2021, άρθρο 2), «ως στρατηγικές επενδύσεις νοούνται εκείνες, 

που λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή την τοπική οικονομία, δύνανται 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γρυμπορουνη-εφη
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουρτησ-ανδρεασ-επικεφαλησ-παραταξησ-ανεξαρτητη-συμμαχια-για-την-αττικη-ασα-και-εντεταλμενοσ-περιφερειακοσ-συμβουλοσ-για-την-περιφερεια-αττικησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζηγιαννάκης-βουλευτής-ευβοίας-συριζα-π-σ-μίλτος


να ενισχύσουν την απασχόληση, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Χώρας, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά 

δίκαιης, δίχως αποκλεισμούς, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης, με κύρια χαρακτηριστικά 

την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, την εξωστρέφεια και εξαγωγική δραστηριότητα, την 

καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, την εξοικονόμηση 

φυσικών πόρων στην προοπτική της κυκλικής οικονομίας και την υψηλή προστιθέμενη αξία, 

ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων». 

Βάσει του ανωτέρω ορισμού, το σχεδιαζόμενο αιολικό πάρκο στη Σκύρο έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση με το πνεύμα αλλά και το γράμμα του νομοθέτη, καθώς δεν πληροί καμία από τις 

προϋποθέσεις ένταξής του στις στρατηγικές επενδύσεις. 

Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο του έργου στην τοπική οικονομία και στην ενίσχυση 

της απασχόλησης, η πρόταση των επενδυτών κάνει λόγο για 240 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά 

την περίοδο της κατασκευής του αιολικού πάρκου και 60 μόνιμες θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης. Πλην όμως, όπως είναι πλέον εύκολο να 

διαπιστώσει κανείς εξετάζοντας τα κατά τόπους αιολικά πάρκα που ήδη λειτουργούν εδώ και 

αρκετά χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα, οι εν λόγω επενδύσεις δεν απορροφούν τόσο ανθρώπινο 

εργατικό δυναμικό. Μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής ίσως ο προβλεπόμενος αριθμός 

των εργαζομένων να προσεγγίζει την πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια ωστόσο της 

πολυετούς λειτουργίας του αιολικού πάρκου είναι βέβαιο πως δεν θα υπάρχουν παρά ελάχιστες 

θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, η εν λόγω επένδυση δεν θα μπορέσει ούτε να υπηρετήσει τις 

αρχές της κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, ούτε την αρχή της ισόρροπης και αειφόρου 

ανάπτυξης. 

Ο πολύ μικρός αριθμός θέσεων εργασίας, όμως, ίσως είναι το έλλασον σε σχέση με τους 

κινδύνους που εγκυμονεί ένα τόσο μεγάλο έργο σε ένα νησί περιορισμένης γεωγραφικής 

έκτασης όπως η Σκύρος. Ένα γιγάντιαιο έργο, που σύμφωνα με την επενδυτική πρόταση θα 

αποτελείται από έξι (6) επί μέρους αιολικά πάρκα, με συνολικά πενήντα οκτώ (58) 

ανεμογεννήτριες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 299,6 MW και συνολικής ετήσιας 

παραγωγής 1.088,31 GWh. Ένα έργο που, εφόσον κατασκευαστεί, θα καταπατά κατάφωρα 

την, ήδη νομολογιακά τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ, 

φέρουσα ικανότητα που πρέπει να έχει ένας τόπος, όσον αφορά τις επενδύσεις που θα γίνουν 

σε αυτόν. Το τεράστιο μέγεθος του έργου είναι πρόδηλα δυσανάλογο και ασύμβατο, τόσο με 

τις περιβαλλοντικές αρχές, όσο και με τις αρχές της ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης. Η 

ανισορροπία που θα παραχθεί από την ασυμβατότητα του έργου με το νησί έγκειται 

παράλληλα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς η παραγωγική δραστηριότητα των 

πολιτών του νησιού θα είναι σαφώς μικρότερη από το παραγόμενο κέρδος της επενδυτικής 

εταιρίας. Θα παράξει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις κοινωνικές σχέσεις και τις οικονομικες 

σχέσεις του νησιού μια πολύ μεγάλη ανισομέρεια. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τεράστιας για τα δεδομένα της Σκύρου σχεδιαζόμενης 

επένδυσης απασχόλησαν σε πρόσφατη απόφασή του και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με 

την υπ’ αριθμ. 1690/2020 απόφαση, που αφορά τη νομιμότητα της υπ’ αριθ. 51979/21.12.2017 

υπουργικής απόφασης προσωρινής ισχύος του αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Δ΄ 2/23.1.2018), το ΣτΕ έκρινε ως νόμιμη την προσωρινή απαγόρευση της 

εγκατάστασης αιολικών πάρκων στη Σκύρο, δεχόμενο ότι η  εγκατάσταση ανεμογεννητριών 

μπορεί να διαταράξει την «οικολογική ακεραιότητα» και να απειλήσει τη βιοποικιλότητα του 

νησιού. 



Στο “Σχέδιο Δράσης Βιοποικιλότητας Σκύρου”, που εκδόθηκε από τον Δήμο Σκύρου και 

αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ, τεκμηριώνεται επαρκώς ότι υπάρχει ανάγκη 

προστασίας, τόσο για τον βιότοπο που φιλοξενεί το σκυριανό αλογάκι, όσο -και ιδίως- για τον 

βιότοπο φωλιάσματος και τροφοληψίας του μαυροπετρίτη. Λόγω μάλιστα του εξαιρετικά 

μεγάλου αριθμού ατόμων του μαυροπετρίτη στη Σκύρο και της παγκόσμιας σημασίας του 

τοπικού πληθυσμού του,  το ΣτΕ έκρινε ότι νομίμως ελήφθησαν μέτρα προστασίας του είδους 

στην περιοχή τροφοληψίας του, όπως η απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας 

της Σκύρου και την οικολογική ακεραιότητα της περιοχής του όρους Κόχυλα. 

Η απόφαση του ΣτΕ κάνει σαφές αυτό που τονίζει και η ΕΕ. Ότι, δηλαδή, η κλιματική κρίση 

δεν μπορεί να γίνεται η δικαιολογία για ανεξέλεγκτη καταστροφή της φύσης και της 

βιοποικιλότητας και αυτό ακριβώς ισχύει στην περίπτωση της Σκύρου. 

Από την ίδια απόφαση (σκέψη 10), προκύπτει πως το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος 

έχει τρόπον τινά δεσμευτεί για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό 

της περιοχής βάσει των πορισμάτων του Σχεδίου Δράσης Βιοποικιλότητας Σκύρου. Μπορεί το 

Προεδρικό Διάταγμα να μην έχει εκδοθεί ακόμα, ωστόσο σύμφωνα με την εκδοθείσα το 2017 

Υπουργική Απόφαση και κυρίως τη μελέτη που δέχθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι 

πρόδηλο ότι κάποιες από τις περιοχές που προβλέπεται η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου 

αποτελούν ήδη περιοχές απολύτου προστασίας και θα χαρακτηριστούν ως τέτοιες μόλις 

τελειώσει και παραδοθεί η μελέτη από τον φορέα διαχείρισης της Natura περιοχής. Βάσει 

λοιπόν των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4864/2021, με την οποίο 

δεν επιτρέπεται η υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης σε περιοχές του δικτύου NATURA που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, το σχεδιαζόμενο αιολικό 

πάρκο στη Σκύρο δεν μπορεί να ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις. 

Επιπλέον, βάσει του άρθρου 4 για τις πολεοδομικές ρυθμίσεις, «για την πραγματοποίηση 

Στρατηγικών Επενδύσεων σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων επιτρέπονται 

συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης 

της περιοχής, όπως αυτοί προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στα εκάστοτε Χωροταξικά 

Πλαίσια, καθώς και στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό». Στο νησί της Σκύρου υπάρχει 

εγκεκριμένο Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), το οποίο 

δεν επιτρέπει τόσο μεγάλη εγκατάσταση αιολικού πάρκου ύψους 330 MW, και η τυχόν ειδική 

παρέκκλιση απόσχει κατά πολύ του επιτρεπόμενου ορίου. 

Εν κατακλείδι, σταθερός και πρώτιστος στόχος όλων των Σκυριανών ήταν και παραμένει 

διαχρονικά η προστασία του περιβάλλοντος του τόπου μας.  Το έργο που προωθείται είναι 

προδήλως ασύμβατο και ετεροβαρές με την φέρουσα ικανότητα του νησιού μας, γεγονός για 

το οποίο και το ΣτΕ μας δικαίωσε πανηγυρικά. 

Δεν είναι όμως μόνο η σπάνια βιοποικιλότητα του νησιού μας που απειλείται. Είναι και η 

ιστορικότητα και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του νησιού μας - όπως μας παραδόθηκε από γενιά 

σε γενιά - που θα υποστεί πρωτοφανή αλλοίωση. 

Γι’ αυτό και τώρα θα πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας και όλοι μαζί ενωμένοι να 

αγωνιστούμε και να περάσουμε το ηχηρό μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε να υλοποιηθούν 

σχέδια για τον τόπο μας χωρίς τη θέλησή μας. 



Σε κάθε περίπτωση, επειδή, όπως, διαχρονικά φαίνεται από τη εναντίωση μας, από την 

εναντίωση σύσσωμου του Σκυριανού λαού, η εγκατάσταση του γιγαντιαίου αιολικού πάρκου 

στη Σκύρο είναι προδήλως παράνομη και αντι- περιβαλλοντική, αν τυχόν γίνει δεκτή η ένταξη 

της στις στρατηγικές επενδύσεις είναι ηθικό μας καθήκον να στραφούμε εκ νέου στη 

Δικαιοσύνη κατά της απόφασης των Υπουργών. 

  

Μίλτος Χατζηγιαννάκης 

Βουλευτής Ευβοίας ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία 

  

Μπαλτάς Αναστάσιος - Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας  

22 Φεβ 2022, 13:43 

Ως πολίτες της Εύβοιας ως ορειβάτες ως άνθρωποι είμαστε αντίθετοι με την πιθανότητα 

καταστροφής της Σκύρου για τα πρόσκαιρα ιδιοτελή συμφέροντα μια εργολαβικής εταιρείας. 

  

Οι λόγοι απέναντι στη επιτελική σύνοψη της φερόμενης ως επένδυσης αναλύονται παρακάτω 

με τυχαία σειρά: 

 

1. Γίνεται αναφορά στις θέσεις εργασίας είναι ξεκάθαρα ψευδής και παραπλανητική η 

πληροφορία για τις 240 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την φάση της κατασκευής, πόσο μόνιμες 

είναι οι θέσεις εργασίας όταν η φάση της κατασκευής είναι το πολύ 2 έτη. Επίσης οι 60 μόνιμες 

θέσεις εργασίας κατα την διάρκεια της λειτουργίας των αιολικών περίπου 20 έτη είναι 

υπερβολή απλά για να περάσει σύμφωνα με τον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις και το 

όριο που θέτει όταν σε αντίστοιχη στρατηγική επένδυση της ΤΕΡΝΑ στην Καρυστία οι θέσεις 

εργασίας που αναφέρονται είναι 8 ρεαλιστικά ένας φύλακας για κάθε πάρκο. 

 

2. Γίνεται αναφορά για τις περιοχές Natura 2000 οι 33 από τις 58 ανεμογεννήτριες βρίσκονται 

εντός της προστατευόμενης περιοχής ενώ ακόμη δεν έχουν εκδοθεί οι Ειδικές 

Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) για την Εύβοια προς διαβούλευση - και θα ακολουθήσουν 

τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα - Τα αιολικά μαζί με τα συνοδά έργα θα καταστρέψουν 

για πάντα την περιοχή και όπως γνωρίζουμε ήδη από τα πρώτα νεκροταφεία αιολικών στην 

Καρυστία δεν υπάρχει καμία αποκατάσταση στις περιοχές αυτές. Το όλο εγχείρημα έρχεται σε 

αντίθεση με τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα διατήρηση των περιοχών 

natura 2000 και αύξηση τους ως το 2030. Το ένα τρίτο των προστατευόμενων περιοχών κάθε 

κράτους-μέλους, δηλαδή το 10% της έκτασής του, θα πρέπει να είναι ζώνες «αυστηρής 

προστασίας» Η Σκύρος έχει αυτά τα κριτήρια. 

 

3. Αναφέρεται ψευδώς ότι η πρόταση του έργου συντάσσεται με τις γενικές κατευθύνσεις του 

Αναθεωρημένου  Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, (ΦΕΚ  299/ΑΑΠ/2018, 2018) συγκεκριμένα ορίζεται στο άρθρο 13: 

 

Χωρική οργάνωση του ορεινού, παράκτιου, και νησιωτικού χώρου 
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Α. Ορεινός χώρος 

1. Προσδιορισμός του ορεινού χώρου της Περιφέρειας Στο ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας, 

ως ορεινός 

ορίζεται ο χώρος με υψόμετρο > 800μ καθώς επίσης και όσες Δημοτικές Κοινότητες τέμνονται 

από την ισοϋψή των 800 μ. 

Στο νησιωτικό τμήμα (Εύβοια και Σκύρο), ως ορεινός ορίζεται ο χώρος με υψόμετρο > 600μ 

καθώς επίσης και όσες Δημοτικές Κοινότητες τέμνονται από την ισοϋψή των 600μ.. 

  

2. Γενικές Κατευθύνσεις σχεδιασμού για τον ορεινό χώρο 

Οι ορεινοί όγκοι της Περιφέρειας αποτελούν σημα- ντικό χώρο άσκησης αγροτο-δασικής και 

εκτατικής πα- ραδοσιακής κτηνοτροφίας, δραστηριοτήτων,πολιτικών και προγραμμάτων 

ορεινού χώρου. Αντιμετωπίζονται ως κατ’ εξοχήν περιοχές φυσικού αποθέματος, ενώ παράλ- 

ληλα επιδιώκεται η διατήρηση και προστασία των παραδοσιακών δραστηριοτήτων καθώς και 

του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και της κατοίκησης 

 

Στην πρόταση οι 23 από τις 58 ανεμογεννήτριες βρίσκονται πάνω από το υψόμετρο των 600 

μέτρων έρχεται ξεκάθαρα σε αντίθεση τα παραπάνω. 

Η πρόταση βέβαια στέκεται σε μια φράση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα 

“σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων (υβριδικών) τεχνολογιών για την παραγωγή 

ΑΠΕ” τι το καινοτόμο και υβριδικό έχει η τεχνολογία των αιολικών; κρατάει ήδη πάνω από 

40 χρόνια ζωής χωρίς να έχει λύσει το δομικό πρόβλημα της αποθήκευσης; Επίσης πόσο 

μεγάλη καινοτομία και πόσο ανανεώσιμο είναι να καταστρέφουμε συθέμελα προστατευόμενες 

περιοχές για πάντα με διανοίξεις δρόμων τόνους τσιμέντο σιδερικά εργοτάξια και μετά από 20 

έτη να παρατάμε την περιοχή μια χαβούζα για αιώνες; 

  

4. Γίνεται αναφορά στο ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ από το 2008 που είναι τόσο παρωχημένο 

που εδώ και χρόνια ακούμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση ότι ετοιμάζεται το νέο 

χωροταξικό που λύσει όλες τις στρεβλώσεις του προηγούμενου που δεν έχει ζώνες 

αποκλεισμού έχει αφήσει εκτός αντιδημοκρατικά την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου 

βαθμού. Παρόλα αυτά συνεχίζεται η ίδια καταστροφική πολιτική με κύριο εργαλείο την χρήση 

του. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους είμαστε αντίθετοι στην απαξίωση και καταστροφή του 

φυσικού πλούτου της Σκύρου, λέμε όχι στο χάρισμα δημόσιας προστατευόμενης γης σε έναν 

ιδιώτη εργολάβο για το προσωπικό του όφελος με την πρόφαση της διάσωσης του πλανήτη. 

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

22 Φεβ 2022, 13:48 
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Την Σκύρο την γνωρίσαμε μέσω του Γιάννη Ευγενικού. Γνωρίζοντας απο 

αγώνες,συστρατευόμαστε με τους φίλους μας τους Σκυριανούς ενάντια στο καταστροφικό 

έργο που κάποιοι επιθυμούν να υλοποιήσουν στο νησί. 

ΜΑΥΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

22 Φεβ 2022, 13:48 

Έχω επισκεφθεί το νησί αρκετές φορές και αυτό που πάντα μου άρεσε είναι αυτή η ησυχία και 

η αγνή ομορφιά του. Είναι πραγματικά απαράδεκτη και μόνο η σκέψη για τοποθέτηση 

ανεμογεννητριών σε ένα τόσο όμορφο και μικρό νησί.  

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22 Φεβ 2022, 13:49 

Λέμε ΟΧΙ σε ένα τόσο δυσανάλογο και καταστροφικό έργο για το νησί. Λέμε ΟΧΙ σε αυτή 

την επένδυση που θα οδηγήσει στην αλλοίωση και τη βιομηχανοποίηση του Βουνού, ενός 

τόπου τεράστιας οικολογικής σημασίας και ομορφιάς. 

kahler wilfried  

22 Φεβ 2022, 13:57 

This is an absolutely disastrous plan. Not only you destroy the nature in a protected area but 

the whole island itself. As someone who often visit skyros exactly for the reasons that 

everybody who likes this island, is every year there i assure you that the economic disaster that 

will occur is beyond imagination. And please stop with the fake news about promoting the 

local people in the job positions that will occur. this is such a big lie and there are many 

countries who suffered the same situations, regreted their good will towards the investors and 

after this just left the place. 

Κάραλη Μαρία  

22 Φεβ 2022, 13:59 

 Όχι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο μισό τμήμα της νήσου Σκύρου. Υπάρχουν 

πολλά ξερονήσια γι αυτό τον σκοπό. Δεν θα καταστραφεί η Σκύρος. Η επιμονή είναι αν μη τι 

άλλο περίεργη και προβληματίζει 

ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ  

22 Φεβ 2022, 14:01 

Έχοντας ζήσει την Ευβοια και τη Σκύρο και μελετώντας όλες τις παραμέτρους, θεωρώ ότι το 

συγκεκριμένο έργο είναι εκτός κλίμακας από κάθε άποψη. Συνεπώς οι συνέπειες θα είναι 

αρνητικές για το περιβάλλον , την ανάπτυξη των τόπων αυτών και τη ζωή των κατοίκων τους. 

Η ανάπτυξη και η εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να υλοποιείται με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ενός τόπου.Υπάρχουν μελέτες, στοιχεία, νομοθεσίες και περιορισμοί που 

καταδεικνύουν τα παραπάνω οπότε και είναι υποχρέωση όλων να λαμβάνονται υπόψη χωρίς 

εξαιρέσεις. 

Κωνσταντοπούλου Ευαγγελία  

22 Φεβ 2022, 14:02 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζαχαρη-ελπινικη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κωνσταντοπούλου-ευαγγελία


Όχι στις ανεμογεννήτριες! Ναι στο φυσικό περιβάλλον της Σκύρου!  

kahler evi  

22 Φεβ 2022, 14:04 

Sometimes people should sotp and reflect their greedy. Absolutely tremendous project for an 

island like skyros. Humans should try to distinguish someday where the limits are 

between "trying to produce pure energy in a nature friendly way" and "extinguish a unique 

nature with the hope that their plans will be sustainable".  

ΣΑΡΑΝΤΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

22 Φεβ 2022, 14:05 

Το σχόλιο του συλλόγου μας: 

 

Ως πολίτες της Εύβοιας ως ορειβάτες ως άνθρωποι είμαστε αντίθετοι με την πιθανότητα 

καταστροφής της Σκύρου για τα πρόσκαιρα ιδιοτελή συμφέροντα μια εργολαβικής εταιρείας. 

Οι λόγοι απέναντι στη επιτελική σύνοψη της φερόμενης ως επένδυσης αναλύονται παρακάτω 

με τυχαία σειρά: 

 

1. Γίνεται αναφορά στις θέσεις εργασίας είναι ξεκάθαρα ψευδής και παραπλανητική η 

πληροφορία για τις 240 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την φάση της κατασκευής, πόσο μόνιμες 

είναι οι θέσεις εργασίας όταν η φάση της κατασκευής είναι το πολύ 2 έτη. Επίσης οι 60 μόνιμες 

θέσεις εργασίας κατα την διάρκεια της λειτουργίας των αιολικών περίπου 20 έτη είναι 

υπερβολή απλά για να περάσει σύμφωνα με τον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις και το 

όριο που θέτει όταν σε αντίστοιχη στρατηγική επένδυση της ΤΕΡΝΑ στην Καρυστία οι θέσεις 

εργασίας που αναφέρονται είναι 8 ρεαλιστικά ένας φύλακας για κάθε πάρκο. 

 

2. Γίνεται αναφορά για τις περιοχές Natura 2000 οι 33 από τις 58 ανεμογεννήτριες βρίσκονται 

εντός της προστατευόμενης περιοχής ενώ ακόμη δεν έχουν εκδοθεί οι Ειδικές 

Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) για την Εύβοια προς διαβούλευση - και θα ακολουθήσουν 

τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα - Τα αιολικά μαζί με τα συνοδά έργα θα καταστρέψουν 

για πάντα την περιοχή και όπως γνωρίζουμε ήδη από τα πρώτα νεκροταφεία αιολικών στην 

Καρυστία δεν υπάρχει καμία αποκατάσταση στις περιοχές αυτές. Το όλο εγχείρημα έρχεται σε 

αντίθεση με τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα διατήρηση των περιοχών 

natura 2000 και αύξηση τους ως το 2030. Το ένα τρίτο των προστατευόμενων περιοχών κάθε 

κράτους-μέλους, δηλαδή το 10% της έκτασής του, θα πρέπει να είναι ζώνες «αυστηρής 

προστασίας» Η Σκύρος έχει αυτά τα κριτήρια. 

 

3. Αναφέρεται ψευδώς ότι η πρόταση του έργου συντάσσεται με τις γενικές κατευθύνσεις του 

Αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, (ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/2018, 2018) συγκεκριμένα ορίζεται στο άρθρο 13: 

 

Χωρική οργάνωση του ορεινού, παράκτιου, και νησιωτικού χώρου 

Α. Ορεινός χώρος 

1. Προσδιορισμός του ορεινού χώρου της Περιφέρειας Στο ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας, 

ως ορεινός 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#kahler-evi
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σαραντεα-ευαγγελια


ορίζεται ο χώρος με υψόμετρο > 800μ καθώς επίσης και όσες Δημοτικές Κοινότητες τέμνονται 

από την ισοϋψή των 800 μ. 

Στο νησιωτικό τμήμα (Εύβοια και Σκύρο), ως ορεινός ορίζεται ο χώρος με υψόμετρο > 600μ 

καθώς επίσης και όσες Δημοτικές Κοινότητες τέμνονται από την ισοϋψή των 600μ.. 

2. Γενικές Κατευθύνσεις σχεδιασμού για τον ορεινό χώρο 

Οι ορεινοί όγκοι της Περιφέρειας αποτελούν σημα- ντικό χώρο άσκησης αγροτο-δασικής και 

εκτατικής πα- ραδοσιακής κτηνοτροφίας, δραστηριοτήτων,πολιτικών και προγραμμάτων 

ορεινού χώρου. Αντιμετωπίζονται ως κατ’ εξοχήν περιοχές φυσικού αποθέματος, ενώ παράλ- 

ληλα επιδιώκεται η διατήρηση και προστασία των παραδοσιακών δραστηριοτήτων καθώς και 

του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και της κατοίκησης 

 

Στην πρόταση οι 23 από τις 58 ανεμογεννήτριες βρίσκονται πάνω από το υψόμετρο των 600 

μέτρων έρχεται ξεκάθαρα σε αντίθεση τα παραπάνω. 

Η πρόταση βέβαια στέκεται σε μια φράση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα 

“σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων (υβριδικών) τεχνολογιών για την παραγωγή 

ΑΠΕ” τι το καινοτόμο και υβριδικό έχει η τεχνολογία των αιολικών; κρατάει ήδη πάνω από 

40 χρόνια ζωής χωρίς να έχει λύσει το δομικό πρόβλημα της αποθήκευσης; Επίσης πόσο 

μεγάλη καινοτομία και πόσο ανανεώσιμο είναι να καταστρέφουμε συθέμελα προστατευόμενες 

περιοχές για πάντα με διανοίξεις δρόμων τόνους τσιμέντο σιδερικά εργοτάξια και μετά από 20 

έτη να παρατάμε την περιοχή μια χαβούζα για αιώνες; 

4. Γίνεται αναφορά στο ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ από το 2008 που είναι τόσο παρωχημένο 

που εδώ και χρόνια ακούμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση ότι ετοιμάζεται το νέο 

χωροταξικό που λύσει όλες τις στρεβλώσεις του προηγούμενου που δεν έχει ζώνες 

αποκλεισμού έχει αφήσει εκτός αντιδημοκρατικά την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου 

βαθμού. Παρόλα αυτά συνεχίζεται η ίδια καταστροφική πολιτική με κύριο εργαλείο την χρήση 

του. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους είμαστε αντίθετοι στην απαξίωση και καταστροφή του 

φυσικού πλούτου της Σκύρου, λέμε όχι στο χάρισμα δημόσιας προστατευόμενης γης σε έναν 

ιδιώτη εργολάβο για το προσωπικό του όφελος με την πρόφαση της διάσωσης του πλανήτη. 

Ψαλλας Θεόδωρος  

22 Φεβ 2022, 14:17 

Μεγαλη ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ για την βιωσιμότητα του πρωτογενή τομέα και κατά επέκταση 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ για το νησί η εγκατάσταση του βιομηχανικού πάρκου των 

ανεμογεννητριών η οποία θα γίνει και σε περιοχή NATURA  

Maybin Neil  

22 Φεβ 2022, 14:24 

Το νότιο τμήμα της Σκύρου περιλαμβάνει τοπία και κληρονομιά σημαντικά για την Ελλάδα 

και τη διεθνή κοινότητα. Αυτό αναγνωρίζεται από το δίκτυο Natura 2000 καθώς και από άλλες 

πιστοποιήσεις. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ψαλλας-θεόδωρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#maybin-neil


Είναι επίσης η τοποθεσία όπου βρίσκεται ο τάφος του Άγγλου ποιητή Ρούπερτ Μπρουκ, ο 

οποίος συντηρείται από την Επιτροπή Στρατιωτικών Ταφών της Κοινοπολιτείας 

(Commonwealth War Graves Commission) του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο τάφος αυτός αποτελεί 

σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς ενώ επίσης συμβάλλει και στον τουρισμό της Σκύρου. 

Ανταποκρίνομαι σε αυτή τη διαβούλευση ως άνθρωπος που αγαπά το νησί της Σκύρου, και ως 

πρώην πρόεδρος της εταιρείας Rupert Brooke Society. 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός αιολικού πάρκου θα έβλαπτε σημαντικά τη θέση του τάφου του 

Ρούπερτ Μπρουκ. 

(α) Το μέγεθος των ανεμογεννητριών - 150 μέτρα - σημαίνει ότι θα κυριαρχούσαν στην 

κοιλάδα στην οποία βρίσκεται ο τάφος. 

(β) Η θέση και το μέγεθος των ανεμογεννητριών θα σήμαινε ότι θα δημιουργούσαν 

ηχορύπανση στην κοιλάδα, η οποία κατά τα άλλα είναι εντελώς γαλήνια. 

(γ) Ο μικρός δρόμος που υπάρχει κοντά στον τάφο ίσως χρειαστεί να ενισχυθεί και να 

διευρυνθεί προκειμένου να μεταφερθούν υλικά για τις εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το 

έργο, προσβάλλοντας το σημείο του τάφου ηχητικά, χωρικά και οπτικά. 

Στο σύνολό του, το προτεινόμενο έργο αιολικού πάρκου θα βιομηχανοποιήσει το νότιο τμήμα 

του νησιού. Στην πράξη θα εξαλείψει τον χαρακτηρισμό Natura, όλες τις σχετικές 

περιβαλλοντικές προστασίες και την ομορφιά και την ηρεμία μιας καταπληκτικής περιοχής με 

μαγευτική φυσική ομορφιά. 

Παρατηρώ επίσης: 

- ότι η εταιρεία που προτείνει το έργο δεν έχει εμπειρία στην υλοποίηση τέτοιου έργου και ότι 

στην πραγματικότητα δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη σημαντικές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 

- ότι δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τον κίνδυνο αστοχίας της εταιρείας κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής του έργου 

- ότι δεν έχει ληφθεί πρόνοια για τον αποσυναρμολόγηση των ανεμογεννητριών όταν φτάσουν 

στο τέλος της ζωής τους 

-ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα υβριδικά συστήματα 

- ότι ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες πιστοποιήσεις, που καλύπτουν, για παράδειγμα, την 

προστασία των πτηνών 

- ότι δεν υπάρχει δήλωση αναφορικά με το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της γης στην οποία θα 

κατασκευαστούν αυτά τα αιολικά πάρκα 

- ότι τα οφέλη για τη Σκύρο σε ό,τι αφορά την απασχόληση φαίνεται να είναι κατάφωρα 

υπερεκτιμημένα 



- ότι η ενεργειακή αυτάρκεια για τη Σκύρο θα μπορούσε να επιτευχθεί με το 2% του 

προτεινόμενου έργου 

Η πράσινη ενέργεια μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να καταστρέφεται το περιβάλλον, αλλά αυτή 

η πρόταση θα καταστρέψει σημαντικό μέρος της ελληνικής και διεθνούς κληρονομιάς. Πρέπει 

να απορριφθεί εδώ και τώρα. 

Η πράσινη ενέργεια μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να καταστρέφεται το περιβάλλον, αλλά αυτή 

η πρόταση θα καταστρέψει σημαντικό μέρος της ελληνικής και διεθνούς κληρονομιάς. Πρέπει 

να απορριφθεί εδώ και τώρα. 

Νέγρης Μάκης  

22 Φεβ 2022, 14:30 

Απαράδεκτη η εγκατάσταση αιολικών σε περιοχές που αποδεδειγμένα είναι απαγορευμένη και 

κάνει κακό από όποια πλευρά και να το δούμε η εγκατάσταση τους. 

Ρουμπή Αικατερίνη  

22 Φεβ 2022, 14:31 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

• αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

• αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή 

μικρόσωμων αλόγων, 

• φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού 

στον κόσμο,  

• αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νέγρης-μάκης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ρουμπή-αικατερίνη
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Beyer Ingeborg  

22 Φεβ 2022, 14:32 

Yes to sustainable tourism. No this is contra productive and tremendous project 

Πρεπακη Ειρήνη  

22 Φεβ 2022, 14:38 

Απαράδεκτο εργο. Κανενας σεβασμος στο περιβάλλον..  

Kahler Brigitte  

22 Φεβ 2022, 14:38 

Me and my husband Heinz are opposed to this project. Especially my husband as an 

environmentalist has clearly expressed his opinion that this is not a project according to the 

sustainable rules that the construction of a windmill park applies. It is the worst form of money 

making and skyrians should understand that this profit will be directed 100% to the pockets of 

the big companies. Oppose as much as you can 

Μιχαηλίδης Δημήτρης  

22 Φεβ 2022, 14:39 

Είμαι αντίθετος στο έργο ! 

Κρητικός Νικόλαος - ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΣΩΜΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΛΟΓΩΝ ΣΚΥΡΟΥ  

22 Φεβ 2022, 14:40 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#beyer-ingeborg
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πρεπακη-ειρήνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#kahler-brigitte
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μιχαηλίδης-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κρητικός-νικόλαος-ενωση-μικροσωμησ-φυλησ-αλογων-σκυρου


Το νότιο τμήμα της Σκύρου έκτασης περίπου 60.000 στρεμμάτων είναι χαρακτηρισμένο ως 

περιοχή NATURA, Ζώνη Ειδικής Προστασίας  και IBA (Σημαντική για τα πουλιά περιοχή). 

Είναι ίσως το μοναδικό τμήμα, σε τέτοια έκταση, των νησιών του Αιγαίου που είναι αδόμητο 

και αποτελεί τόπο ενδημικών σπάνιων φυτών, ζώων και πουλιών. 

Έχει χαρακτηριστεί ως ΚΙΒΩΤΟΣ ΒΙΟΠΟΙΚΟΙΛΩΤΗΤΑΣ, είναι το ενδιαίτημα και το 

φυσικό περιβάλλον διαβίωσης και αναπαραγωγής των σπάνιων αλόγων της μικρόσωμης 

φυλής  Σκύρου που αριθμεί 200 άλογα στο νησί. 

Η προστασία της περιοχής ως φυσικό και ανέγγιχτο περιβάλλον είναι υποχρέωση όλων και της 

πολιτείας. 

Τέτοια σχέδια καταστροφικά που προωθούν «επενδυτές» με τον μανδύα της πράσινης 

ανάπτυξης έχουν μοναδικό σκοπό το κέρδος. 

ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΤΕΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ. 

Σκύρος 22/02/2022 

Το Δ.Σ. Ένωσης Μικρόσωμης Φυλής Αλόγων Σκύρου 

Νικόλαος Κρητικός  Πρόεδρος 

Ευστάθιος Κατσαρέλιας  Αντιπρόεδρος 

Auffray Marion   Γενικός Γραμματέας 

Γεώργιος Λαμπαθάκης   Αν. Γενικός Γραμματέας 

Γεώργιος Ανδρέου  Ταμίας 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ  

22 Φεβ 2022, 14:47 

Όλοι οι Σκυριανοί ενωμένοι για ακόμα μια φορά για τα συμφέροντα των παπάδων .  

και το το ΠΑΣΧΑ ολοι εκκλησια αδελφια....α και κανενα κατσικακι για τον αγιο!!!! μεγαλη η 

χαρη του!!!! 

  

Υ.Γ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΣΧΑ!!!!! 

  

Beyer Utz  

22 Φεβ 2022, 14:51 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ανδρεου-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#beyer-utz


I am sure that this vanity plan will be subjected by many people under question and finally 

rejected. Greece faced in its history many times the greediness of its politicians and others 

coming from outside but this badly organized crime is beyond the unlimited human 

imagination. It has to be legally processed and it will. 

Μαυρομματης Σπυρος  

22 Φεβ 2022, 14:53 

Πως είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό σε μια περιοχή natura; 

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

22 Φεβ 2022, 15:01 

Απαραδεκτο!!! Ναι στην πρασινη ενεργεια....οχι στην καταστροφη του τοπου μας!!! 

Σχαλέκης Χρήστος  

22 Φεβ 2022, 15:02 

Η Καταστροφή της φύσης για την δήθεν > έιναι τουλάχιστον απαράδεκτη, η Σκύρος έιναι 

κατάλληλη για τουρισμό Οχι για αιολικά ...ούτε στη Σκύρο ούτε πουθενά καμιά 

ανεμογεννήτρια δεν έχει όφελος για τον τόπο...τι θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές;;; 

σίδερα και μπετό;;;; 

Πάνου Δήμητρα  

22 Φεβ 2022, 15:03 

Στην Ελλάδα συνολικά 446 περιοχές αποτελούν το ελληνικό τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου 

Natura 2000, δηλαδή του μεγαλύτερου δικτύου προστατευόμενων περιοχών του κόσμου. Κι 

ενώ οι οικολογικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι:  "Ο ρόλος του δικτύου για την προστασία 

των πιο πολύτιμων οικολογικά περιοχών της χώρας μας, αλλά και δεκάδων ειδών φυτών και 

ζώων που συναντάμε στην ελληνική φύση, είναι καθοριστικός, ειδικά σε περίοδο κρίσης για 

την παγκόσμια βιοποικιλότητα, όπως η σημερινή. Ακόμα περισσότερο, όταν γνωρίζουμε ότι 

προστατεύοντας τα πιο σημαντικά φυσικά οικοσυστήματα της χώρας μας, καταφέρνουμε 

ταυτόχρονα να «θωρακιστούμε» απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.", εσείς έχετε 

αναλογιστεί ποτέ τι θα γινόταν αν για κάθε προστατευόμενη περιοχή εγκρινόταν η κατασκευή 

ενός αιολικού πάρκου; Θα αφανίζατε τεράστιες εκτάσεις χλωρίδας και πανίδας, ολόκληρους 

παραδείσους με ανεξάντλητα οφέλη για την ψυχική και σωματική υγεία του αναθρώπου. 

Κοινώς, μια ακόμη απερίγραπτη περιβαλλοντική καταστροφή εις το όνομα του 

χρήματος.Τρομακτικό... 

Ο άνθρωπος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι από τη φύση. Μην προσπαθείτε να τους 

διαχωρίσετε. Να μας διαχωρίσετε.  

  

Λυμπεροπουλου Λαμπρινή  

22 Φεβ 2022, 15:04 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρομματης-σπυρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρικοσ-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σχαλέκης-χρήστος-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πάνου-δήμητρα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λυμπεροπουλου-λαμπρινή


Όχι στις άνεμογεννήτριες.. Ούτε στη Σκύρο ούτε πουθενά, δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει η 

μπαταρία της Ευρώπης... Ελεος πια.. Θέλετε να καταστρέψετε την πιο όμορφη χώρα του 

κόσμου..  

IZZO FLAVIA  

22 Φεβ 2022, 15:13 

Protect the mountain.This a threat to biodiversity. Protect the mountain and Skyros. No no no 

windturbines. 

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ  

22 Φεβ 2022, 15:21 

όχι στην καταστροφή του" Βουνού "μας 

  

ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ  

22 Φεβ 2022, 15:22 

Πρόκειται για έναν τόπο μαγικό, παραδοσιακό, ανέγγιχτο από το χρόνο και με τόση ομορφιά 

τόσο στο περιβάλλον αλλά και στους ανθρώπους της!!!! 

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000, για 

την οποία έχει εκδοθεί η υπ.αριθμ. 51979/21-12-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλου (Δ’2/23/1/2018), η οποία καθορίζει μέτρα 

προστασίας της φύσης σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της Σκύρου και των γύρω νησίδων 

που αποτελούν περιοχές, οι οποίες διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, 

αισθητική, επιστημονική και γεωμορφολογική τους αξία καθορίζοντας ζώνες προστασίας με 

σαφείς περιορισμούς όπως η απαγόρευση της εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μοιρου Ελενη  

22 Φεβ 2022, 15:22 

Υποστηρίζω τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αλλά όχι τη συγκεκριμένη διότι πιστεύω ότι 

θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στο οικοσύστημα ενός όμορφου μικρού νησιου 

οπως είναι η Σκυρος 

Rammou Joanna  

22 Φεβ 2022, 15:30 

Όχι στην καταστροφή της φύσης! 

Αγγελέρου Πολυξένη  

22 Φεβ 2022, 15:36 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#izzo-flavia
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αυλωνιτου-ελενη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μανιατη-στεφανια-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μοιρου-ελενη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#rammou-joanna
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγγελέρου-πολυξένη


  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του 

αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους 

αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση 

δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί 

αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού 

Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. 

Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της 

Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Μπαζάνης Μάνος  

22 Φεβ 2022, 15:38 

α) Υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών. 

β) Εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής NΑTURA με πολυάριθμα 

απειλούμενα ενδημικά taxa (π.χ. Aethionema retsina). 

γ) Εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) Οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού, 

καταστροφή του παραδοσιακού και αισθητικού χαρακτήρα του νησιού. 

ε) Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους, 

κίνδυνος ατυχημάτων και θανάτων από τη σταδιακή καταστροφή τους. 

στ) Ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον (διάνοιξη δρόμων, εναπόθεση αδρανών υλικών κ.ά.). 

ζ) Η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου. 

η) Ανυπόστατες, απαράδεκτα πρόχειρες και καθόλα παράτυπες μελέτες περιβαλλοντικού 

αντικτύπου ενός εξαιρετικά υποβαθμιστικού για το περιβάλλον και το τοπίο έργου σε έναν 

ευαίσθητο και προστατευόμενο οικότοπο. 

Παπαβασιλειου Βασιλική Παπαβασιλειου  

22 Φεβ 2022, 15:38 

ΌΧΙ στην αιολική βιομηχανοποιήση του νησιού!  

Ομάδα Skyros Future Σκύρος: Παρελθόν, παρόν, μέλλον  

22 Φεβ 2022, 15:42 

Save Skyros, save Agrafa, save Tinos, save Andros, Kythira, Ikaria, Amorgos, Kefallonia, 

Astypalaia..Αναρωτιἐμαι αν έχει τέλος η υποκρισία, η ασχήμια, η κακοποίηση, η παραφωνία 

σας κύριοι. Αναφέρετε στα στοιχεία της εταιρείας σας ότι "η Ελλάδα αλλάζει και μάλιστα με 

γοργό ρυθμό, ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης..έχουμε 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαζάνης-μάνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαβασιλειου-βασιλική-παπαβασιλειου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ομάδα-skyros-future-σκύρος-παρελθόν-παρόν-μέλλον


προχωρήσει σε αλλαγές, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες τάσεις της αγοράς..". 

Ανάπτυξη σημαίνει δημιουργία, πρόοδος, μεγάλωμα. Πράσινη ανάπτυξη δε, σημάινει και κάτι 

παραπάνω, σεβασμός απέναντι στη χλωρίδα και την πανίδα, το οποίο σημαίνει σεβασμός 

απέναντι στον άνθρωπο. Το μόνο σας μέλημα αγαπητοί, είναι το κέρδος, και ψάχνετε διακαώς 

να βρείτε παραπλανητικούς τίτλους για να μας πείσετε ότι αυτό που κάνετε είναι προς όφελος 

της ανθρωπότητας(;;). Το συνολικό βάρος μιας ανεμογεννήτριας είναι 383 τόνους και ο κάθε 

πυλώνας χρειάζεται 500 κυβικά μέτρα μπετό συμπληρωματικά με τις διανοίξεις δρόμων για 

τη μεταφορά των τεράτων της "νέας αναπτυξιακής τάσης", υποσταθμούς, εργοστάσιο 

σκυροδέματος, σπαστήρες, χώρους απόθεσης υλικών..κλπ. Ένας νοήμων άνθρωπος μπορεί 

εύκολα να αντιληφθεί ὀτι μόνο ανεπανόρθωτη ζημιά μπορεί να προκαλέσει αυτη η 

τριτοκοσμική υπανἀπτυξη. Κι επειδή για κακή σας τύχη είμαστε πολλοί αυτοί που έχουμε 

αντιληφθεί ότι η βρώμικη, παρασιτική, επιχείρησή σας θα είναι ζημιογόνα, απάνθρωπη, 

τοξική προς όλες τις κατευθύνσεις δεν θα σας επιτρέψουμε να αφανίσετε, ούτε να ρημάξετε 

τη Σκύρο. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους για να προστατέψουμε τον τόπο μας και κάθε τόπο της 

Ελλάδας. Γιατί είναι μονόδρομος και αυτονόητο ποιό είναι το όφελος της ανθρωπότητας, 

κύριοι.. 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

22 Φεβ 2022, 15:52 

Επιτέλους, δε θα σταματήσετε να βομβαρδίζετε την περιοχή μας μα τα αιολικά πάρκα; Δεν 

υπάρχουν άλλα μέρη στην Ελλάδα να μοιραστούμε το βάρος αυτό. Έχουν γίνει περισσότερα 

απ τα δένδρα. Αίσχος, την εύκολη κερδοσκοπία και μόνο έχετε στο μυαλό σας. Είναι ντροπή, 

Έχετε γίνει εσωτερικοί εχθροί. Με ψέματα και μπιχλιμπίδια σαν τους ιθαγενείς πάτε να μας 

ξεγελάσετε. Η ιστορία θα σας γράψει με μαύρα γράμματα. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΔΡΥΜΑ  

22 Φεβ 2022, 15:55 

Το Ίδρυμα Χριστοδούλου υπάρχει για να χρηματοδοτεί και να ενισχύει την ανάπτυξη της 

μητέρας πατρίδας του, της Σκύρου. Συνάμα, στόχος του είναι να τη διαφυλάσσει από 

κακόβουλες προθέσεις, όπως αυτή της μετατροπἠς σε βιομηχανική περιοχή για το κέρδος 

λίγων. Ως εκ τούτου, το Ίδρυμα Χριστοδούλου τάσσεται ξεκάθαρα εναντίον του σχεδίου 

εγκατάστασης αιολικών σταθμών στον Κόχυλα. Συντάσσεται με τους συμπατριώτες του στον 

αγώνα. 

Βράνας Γιώργος  

22 Φεβ 2022, 15:58 

Όχι είμαι αντίθετος με το έργο! 

Μαστρογεωργοπούλου Ελένη  

22 Φεβ 2022, 16:00 

Η εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 58 

ανεμογεννητριών, στην θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» είναι ένα θηριώδες 

βιομηχανικό έργο που έρχεται σε σύγκρουση με την διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική 

σημασία του τόπου, τον οποίο θα μετατρέψει αναπόφευκτα σε βιομηχανική ζώνη, αν 

συνυπολογιστούν και οι συνοδές εργασίες (διάνοιξη δρόμων κλπ). Το έργο θα έχει 

ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μιχαλοπουλου-παναγιωτα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χριστοδουλου-ιδρυμα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βράνας-γιώργος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαστρογεωργοπούλου-ελένη


του Κόχυλα, μεγάλο μέρος του οποίου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000, έχει χαρακτηριστεί 

ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 

92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ, ενώ αποτελεί Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Bird 

Area, IBA). Πέρα από την παγκόσμια σημασία της περιοχής για το Μαυροπετρίτη, 

στον Κόχυλα φιλοξενούνται κι άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων, γεγονός 

που συμβαίνει ακόμα εξαιτίας της απομόνωσης του νησιού και της κομβικής του θέσης στο 

Αιγαίο, αρκετά μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Η ακεραιότητα του οικοσυστήματος οφείλεται στην σχεδόν καθολική απουσία 

ανθρωπογενών υποδομών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, πέρα της κτηνοτροφίας. 

Αν πραγματοποιηθεί η γιγαντιαία αυτή εγκατάσταση προφανώς κάτι τέτοιο θα πάψει να ισχύει, 

και η επίδραση στη βιοποικιλότητα θα είναι τρομακτική. Πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπ΄όψιν όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να ζυγιστούν 

τα οφέλη, αν πραγματικά υπάρχουν, σε σχέση με τους κινδύνους που είναι σίγουρα πολλοί. 

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 333MW 

ΣΤΗΝ ΖΕΠ GR 2420006 «ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (Οκτώβρης 2011). 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

Ευφροσύνη Μάραντου  

22 Φεβ 2022, 16:15 

 δεν θέλουμε ανεμογεννήτριες στο νησί μας θέλουμε το περιβάλλον καθαρό.  

Πανερη Στυλιανή  

22 Φεβ 2022, 16:20 

Απαράδεκτο κ καταστροφικό έργο για το περιβάλλον και για το νησί!!!!! 

Paschee Elias  

22 Φεβ 2022, 16:20 

CE PROJET D'ÉOLIENNES SERAIT UNE CATASTROPHE! C'EST TOTALEMENT ANTI-

ÉCOLOGIQUE, CELA ENTRAINERAIT LA DESTRUCTION DE TOUTE LA BIODIVERSITÉ DE 

CETTE ÎLE SI AUTHENTIQUE PAR SA NATURE COMME PAR SES HABITANTS ! 

IL Y A D'AUTRES ALTERNATIVES POUR UNE ENERGIE PROPRE SANS TOUT DÉTRUIRE ! 

NON AUX EOLIENNES ! 

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  

22 Φεβ 2022, 16:22 

Τι κρίμα για την Σκύρο, καταστροφή για το νησί. 

Η Σκυρος έχει δώσει πολλά για την πατρίδα  Αεροδρόμιο, Ραντάρ, Ναυσταθμος. ΦΤΆΝΕΙ 

ΠΙΑ, ΈΛΕΟΣ!!!!! 

Θεοφίλου Ηρα  

22 Φεβ 2022, 16:26 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευφροσύνη-μάραντου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πανερη-στυλιανή
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#paschee-elias
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αυλωνιτησ-αχιλλεασ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#θεοφίλου-ηρα


 Αποτελεί πρόκληση, καθώς από το 2010 μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο σχέδιο έχει 

καταδικαστεί περιβαλλοντικά, πολιτικά, θεσμικά, νομικά, ηθικά και κοινωνικά.  

  

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  

22 Φεβ 2022, 16:30 

Τι κρίμα για την Σκύρο, καταστροφή για το νησί. 

Η Σκυρος έχει δώσει πολλά για την πατρίδα  Αεροδρόμιο, Ραντάρ, Ναυσταθμος. ΦΤΆΝΕΙ 

ΠΙΑ, ΈΛΕΟΣ!!!!! 

Norcott Lynn  

22 Φεβ 2022, 16:32 

We have visited Skyros for many years and continue to do so because of its unique beauty. 

Installing wind turbines on Skyros would destroy all that is great about it! - It is a scandal! 

I believe that according to the Regulatory Authority for Energy (RAE) the maximum capacity 

of wind turbines in the country increased more than six-fold between 2019 and 2021. The 

reason being, that EU subsidies are being handed out to investors. Production from all turbines 

currently seeking permission exceeds even the most ambitious green transition goals and is 

totally unrealistic given the constraints of the grid. It needs to be established how many are 

really needed versus the destruction of Greece’s key revenue generator being tourism. 

Various environmental organisations including the Hellenic Ornithological Society and the 

Hellenic Society for the Protection of Nature filed a complaint with the European Commission 

on the blatant violation of EU Law by Greek Authorities who grant licenses for the installation 

of industrial scale wind power plants within Greek Natura 2000 areas of which Skyros is part 

of. 

Skyros has a variety of natural areas of special ecological importance placed under national 

and international protection. In fact, its natural environment and biodiversity are some of the 

best and should not be destroyed which wind turbines would do! It hosts a number of endemic 

plants, the worlds biggest colony of Eleonora’s falcon, passerine birds and the endemic lizard 

of Skyros. 

To protect and benefit from the islands biodiversity the municipality of Skyros has its own 

growth strategy with sustainable tourism as priority. Wind turbines would also destroy this 

concept and in turn the islands economy. 

The construction of any RES infrastructure would destroy Skyros and should not be allowed. 

Once constructed, there’s no going back and ironically, neither will tourists! 

Lynn Norcott 

Μαλαματινης Ιωαννης  

22 Φεβ 2022, 16:36 

ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες που θα καταστρέψουν τη Σκύρο!!  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αυλωνιτησ-αχιλλεασ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#norcott-lynn
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαλαματινης-ιωαννης


Μαρκάκης Δημήτριος  

22 Φεβ 2022, 16:37 

Θεωρώ απαράδεκτη την εκτέλεση αυτού του έργου στο νησί αυτό καθώς θα επιφέρει μεγάλη 

βλάβη στην πανίδα, την χλωρίδα και στον αισθητική του τόπου. Επιπλέον η Σκύρος ως νησί 

εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από τον τουρισμό του και κατά συνέπεια η διεκπερέωση ενός 

αιολικού σταθμού (πόσο μάλλον έξι) θα πλήξει την αυθεντικότητα και το ύφος του τόπου. 

Συνεπώς το έργο αυτό τάσσεται εναντίων του ντόπιου πληθυσμού που αποτελούν το δυναμικό 

λειτουργείας του νησιού. 

ANDREOU MYRSINI  

22 Φεβ 2022, 16:45 

Οι ΑΠΕ είναι σαφέστατα αποτελούν αναμφισβήτητα τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας στον 

πλανήτη ΑΡΚΕΙ να γίνονται με σωστή ΜΕΛΕΤΗ και ΧΩΡΙΣ να διακυβέβονται συγκεκριμένα 

συμφέροντα!  

Υπάρχουν εκατοντάδες εναλλακτικές περιοχές εγκατάστασης αιολικών πάρκων όπως 

προβλέπει και έχει συστήσει αντίστοιχα η αρμόδια αρχή της ΕΕ. 

Η συγκεκριμέμη πρόταση δεν ακολουθεί τα κριτήρια που θέτει η ΕΕ αλλα ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

συμφεροντα και ΜΟΝΟ. 

Η Σκυρος προσφέρει πολλά .... Αεροδρόμιο, Ραντάρ, Ναυσταθμος. ΦΤΆΝΕΙ ΠΙΑ, 

ΈΛΕΟΣ!!!!! 

Κρίμα για τη Σκύρο , τεράστια καταστροφή. 

  

ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΜΙΝΩΣ-ΜΕΝΕΛΑΟΣ  

22 Φεβ 2022, 16:46 

Διαφωνούμε με την εγκατασταση ανεμογεννήτριων, ειδικά εφόσον πρόκειται για περίοπτη 

θέση/τοποθεσία η οποία θα αμαυρώσει περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη εικόνα του νησιού.  

Η Σκυρος έχει δώσει ήδη πολλά για την πατρίδα:  Αεροδρόμιο, Ραντάρ, Ναυσταθμος.  

Θα μπορούσε να επιλεγεί για το εν λόγω έργο μια άλλη τοποθεσία, ενα άλλο νησί (π.χ των 

σποράδων), που δεν έχει εκτάσεις οι οποίες είναι ήδη επιβαρυμένες από άλλες εγκαταστάσεις.  

  

ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

22 Φεβ 2022, 16:48 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΡΓΟ.  

ΟΙ Α/Γ προκειται να εγκατασταθουν σε ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ περιοχή NATURA 2002. 

ΟΧΙ στη γιγαντιαία βιομηχανική εγκατάσταση σε ένα τόσο μικρό νησί.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαρκάκης-δημήτριος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#andreou-myrsini
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δολγυρασ-μινωσ-μενελαοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καπελλα-αγγελικη


beristianou ismini  

22 Φεβ 2022, 16:54 

ενάντια σε κάθε έργο που έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του περιβαλλοντος! 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22 Φεβ 2022, 16:55 

10 λόγοι για τους οποίους αυτή η τελευταία επενδυτική πρόταση θα βλάψει τη Σκύρο, και την 

Ελλάδα: 

1. Δεν έχει υπάρξει πραγματική δημόσια διαβούλευση. Οι επενδυτές έχουν αποτύχει να 

επικοινωνήσουν με το κοινό στη Σκύρο σχετικά με την πρότασή τους. Η μοναδική πληροφορία 

που έχει δοθεί για μια τέτοιων διαστάσεων, μισού δισεκατομμυρίου ευρώ επενδυτική πρόταση 

έργου, που θα μεταμορφώσει τη μισή έκταση αυτού του αρχαίου νησιού, είναι ένα έγγραφο 

τρεισήμισι σελίδων. Κανένα ενημερωτικό φυλλάδιο, καμία ιστοσελίδα, κανένα διαδικτυακό 

σεμινάριο, καμία δημόσια εκδήλωση, καμία συνάντηση, ούτε καν πληροφορίες για 

επικοινωνία δεν έχουν δοθεί στο κοινό. Μία πρόσκληση για συζήτηση επί του έργου σε 

ιδιωτική εκδήλωση με συμμετοχή των ενδιαφερομένων, που έλαβε χώρα την 3η Οκτωβρίου 

2020, δεν έγινε δεκτή από τους επενδυτές. 

2. Η επενδυτική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΣΚΥΡΟΣ Α.Ε. είναι μια εταιρεία-κέλυφος με 

υποψήφιους διευθυντές. Η πραγματική ταυτότητα των δικαιούχων της επένδυσης παραμένει 

κρυφή στο κοινό. 

3. Η εταιρεία-κέλυφος ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΣΚΥΡΟΣ Α.Ε. δεν έχει περιουσιακά στοιχεία. Δεν 

υπάρχει εγγύηση για την εκτέλεση του έργου, προστασία για ενδεχόμενη ευθύνη των 

επενδυτών, ούτε μέσο για αποτελεσματική προσφυγή κατά της εταιρείας για ζημία που 

ενδεχομένως προκαλέσει το έργο. 

4. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της γης όπου σχεδιάζεται το έργο δεν είναι ξεκάθαρα και 

πιθανώς θα αμφισβητηθούν. Οι δικαστικές αποφάσεις σε πρώτο βαθμό υπ. αριθμόν 415/1998 

και σε δεύτερο βαθμό υπ’αριθμόν 8665/2000, σε διαμάχη μεταξύ του Κράτους και της Μονής 

Μεγίστης Λαύρας, δεν κατοχυρώνουν τίτλο ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί των 

περισσότερων προτεινόμενων περιοχών για το έργο πιθανόν ανήκουν, όχι στη Μονή Μεγίστης 

Λάυρας, αλλά στο Δήμο και σε ιδιώτες οι οποίοι δεν ήταν διάδικοι στη διαδικασία της 

παραπάνω αγωγής και έφεσης. 

5. Δεν υπάρχουν σχέδια για τον παροπλισμό των ανεμογεννητριών και το κόστος του στην 

επενδυτική πρόταση, η οποία έχει χρονικό εύρος όχι μεγαλύτερο των 30 ετών. Έτσι, μόλις 

εξαχθούν τα άμεσα κέρδη, τα κόστη παροπλισμού θα επιβαρύνουν τους Σκυριανούς και τα 

παιδιά τους. 

6. Το έγγραφο της διαβούλευσης επιβεβαιώνει ότι οι περισσότερες τουρμπίνες θα 

τοποθετηθούν εντός της ζώνης Natura 2000, η οποία είναι μία οικολογικά προστατευμένη 

περιοχή για αποδημητικά πτηνά – ακριβώς το είδος άγριας ζωής για το οποίο οι 

ανεμογεννήτριες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή. 

7. Το προτεινόμενο έργο θα βεβηλώσει την ιερότητα του τάφου του ποιητή Rupert Brooke, ο 

οποίος έχει αναγνωριστεί ως ιστορικό μνημείο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#beristianou-ismini
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λαμπρου-γεωργιοσ


Στερεάς Ελλάδας, σε απόφασή της με αριθμό πρωτοκόλλου 5840/262342 και ημερομηνία 

28.12.12 σχετικά με το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης για το Δήμο 

Σκύρου, και αποτελεί πολύ σημαντικό ιστορικό σύνδεσμο μεταξύ Ελλάδας, Αγγλίας και 

Σκύρου. 

8. Το προτεινόμενο αιολικό πάρκο θα απομακρύνει σπάνιο έμπειρο εργατικό δυναμικό από τις 

παραδοσιακές γεωργικές δραστηριότητες, οι οποίες ήδη απειλούνται. 

9. Το έργο θα καταστρέψει τη φυσική ομορφιά του βουνού και θα προκαλέσει ηχορύπανση 

βλαβερή για τον τουρισμό. 

10. Η «Ενεργειακή Ανεξαρτησία» της Σκύρου δε συνάδει με όσα δηλώνει το ίδιο το έγγραφο 

της διαβούλευσης, ότι δηλαδή η ενέργεια που θα παράγουν οι ανεμογεννήτριες θα εξάγεται 

απευθείας από το νησί στην Εύβοια και θα συνδέεται με το εθνικό δίκτυο. 

Μια καταστροφική επενδυτική πρόταση από κάθε άποψη! 

  

Μηνιάδη Χρυσούλα  

22 Φεβ 2022, 16:56 

Λέμε ΟΧΙ στη δημιουργία αιολικών πάρκων στη Σκύρο και στην οικολογική καταστροφή του 

νησιού! 

Γιάνναρη Παναγιώτα Δανάη  

22 Φεβ 2022, 16:57 

6 αιολικοί σταθμοί για ένα τόσο μικρό νησί όσο η Σκύρος είναι πέρα από υπερ αρκετοί ( οι 

ενργειακές ανάγκες του νησιού μπορούν να καληφθούν και με ένα) και επικίνδυνοι για την 

χλωρίδα και πανίδα του νησιού, η οποία έχει ιδαιτερότητες που την καθιστούν σημαντική για 

όλη τη χώρα 

Ανδρέου Δημήτρης  

22 Φεβ 2022, 16:58 

Η εγκατάσταση των Α/Γ θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στην αισθητική του νησιού, 

στον φυσικό και πολιτιστικό του πλούτο καθώς και στην τοπική οικονομία. Είναι επιπλέον 

εσφαλμένη, καθώς υπάρχουν σήμερα ενναλακτικές όπως τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα 

οποία έχουν διαφορετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και των οποίων η κυβέρνηση ετοιμάζει 

το θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάστασή τους. 

ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  

22 Φεβ 2022, 17:00 

ΌΧΙ στο τερατουργημα. 

Πολύ μεγάλο έργο σε τόσο μικρό νησί με τεράστια καταστροφή στο περιβάλλον, οικονομία, 

κοινωνία.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μηνιάδη-χρυσούλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γιάνναρη-παναγιώτα-δανάη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ανδρέου-δημήτρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καπελλασ-πετροσ


ΚΑΛAIΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΝΙΑ  

22 Φεβ 2022, 17:02 

Ο Σκυρος δεν μπορει να δωσει αλλα....απαραδεκτη η συγκεκριμενη επενδυση!!! 

ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΜΑΓΔΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ  

22 Φεβ 2022, 17:02 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σκύρου, εκφράζει την 

έντονη διαφωνία του για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής ισχύος 

299,6 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας» της Σκύρου και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.Συντάσσεται με τον Δήμο Σκύρου, τους 

κατοίκους, τους φορείς και τους συλλόγους του νησιού και αναρωτιέται για το μέλλον των 

παιδιών της Σκύρου: 

1.    Το τοπίο ως βασικό στοιχείο κληρονομιάς και πολιτιστικής ταυτότητας: 

Οι ανεμογεννήτριες προκαλούν βάναυση και ανεπίστρεπτη προσβολή του τοπίου και του 

ανθρώπου κατά συνέπεια. 

Απόσπασμα από το σχόλιο του Δήμου Σκύρου στην παρούσα διαβούλευση.  (..) Το ύψος της 

κάθε Α/Γ (σύνολο 58) ανερχόμενο περίπου σε 180 μ. (105 μ. πυλώνας και 150 μ. διάμετρος 

πτερωτής) ισοδύναμο προς πύργο ύψους 60 ορόφων και το οποίο συγκρινόμενο προς εκείνο 

του «Πύργου Αθηνών» 103 μ. κατά το διπλάσιο, προς τον Πύργο του Άιφελ των 300 μ. κατά 

τα 2/3 αυτού και προς εκείνο του ουρανοξύστη «Εμπάιαρ Στέιτ» των 381 μ. κατά το ½ (το 

υψηλότερο στον κόσμο επί 41 χρόνια) (..). 

Ή ακριβώς όσο το ύψος του Κάστρου της Χώρας(179μ.) από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι 

ανεμογεννήτριες στη Σκύρο πέρα από το Βουνό, θα είναι ορατές από την περιοχή της 

Καλαμίτσας, το Μώλος, τα Μαγαζιά, τη Χώρα ακόμα και από την διαδρομή Κύμη- Σκύρο. 

Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ τους και η Ελλάδα έχουν κυρώσει την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου σύμφωνα με την οποία το τοπίο αποτελεί βασικό συστατικό 

της ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σημαντικό συστατικό της 

ποιότητας των ανθρώπων. Ν.3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010). Πρόσφατα απόφαση του ΣτΕ 

(2043/2020) ακύρωσε Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικών λόγω επιπτώσεών του στο 

τοπίο. 

2.    Μετά από 20 χρόνια: Ακόμα και αν οι εταιρείες απομακρύνουν τα υπέργεια μέρη των 

ανεμογεννητριών μετά τον χρόνο ζωής τους (15-20 χρόνια) (όπως οφείλουν να κάνουν, 

παρόλο που δεν προβλέπονται κυρώσεις αν δεν το κάνουν, αν πτωχεύσουν για παράδειγμα..) 

μέσα στο έδαφος θα παραμείνουν οι βάσεις, δηλαδή 400- 500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος με 

ανυπολόγιστες οικολογικές ζημιές π.χ. στον υδροφόρο ορίζοντα. Οι ανεμογεννήτριες και 

κυρίως τα πτερύγιά τους δεν ανακυκλώνονται (λόγω φύσης υλικού αλλά και ασύμφορο 

οικονομικά), δημιουργώντας τόνους αποβλήτων. Βουνά με παλιοσίδερα και μπετόν θα 

αφήσουμε στις επόμενες γενιες;   

3.    Το έργο όχι μόνο δεν θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας (60), όπως αποδεικνύεται από 

την πολυετή λειτουργία αιολικών στη χώρα μας , αλλά θα οδηγήσει στο τέλος του τουρισμού, 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλaiτζοπουλου-τανια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#περδικακη-μαγδα-συλλογοσ-γονεων-και-κηδεμονων-δημοτικου-σχολειου-σκυρου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#περδικακη-μαγδα-συλλογοσ-γονεων-και-κηδεμονων-δημοτικου-σχολειου-σκυρου


στον οικονομικό μαρασμό του νησιού,την ταπείνωση των κατοίκων και την εσωτερική 

μετανάστευση των νέων. 

Για τους λόγους 1,2,3 το επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να κριθεί ως στρατηγική επένδυση 

καθώς δεν πληροί τον ορισμό για τις στρατηγικές επενδύσεις, αφού δεν αναδεικνύει αλλά 

βλάπτει το περιβάλλον και δεν ενισχύει την απασχόληση αλλά οδηγεί στην καταστροφή του 

τόπου. Το έργο δεν έχει καμία βαρύτητα για την εθνική ή την τοπική οικονομία.   

Ζητάμε να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ η  υπο διαβούλευση επένδυση. 

  

ΜΩΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ  

22 Φεβ 2022, 17:12 

ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΟΠΩΣ Η ΣΚΥΡΟΣ. 

ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ. 

Pasche Louka  

22 Φεβ 2022, 17:13 

Ce projet d'éoliennes serait une catastrophe pour Skyros. C'est totalement anti-écologique, cela 

entrainerait la destruction de toute la biodiversité de cette île si authentique par sa nature 

comme par ses habitants. Il y a d'autres alternatives pour une energie propre sans tout 

détruire. Non non non aux eoliennes. 

Lambrou Georgios  

22 Φεβ 2022, 17:16 

Top 10 reasons why this investment project is bad for Skyros, and bad for Greece: 

1) There has been no real public consultancy. The potential investors have totally failed to 

engage with the public in Skyros about their proposal. The only information which has been 

provided about this massive, half a billion-euro investment proposal which will transform half 

of this ancient island, is a pathetic 3.5-page document. No leaflets, no website, no webinar, no 

public events, no meetings, not even contact information has been provided to the public, nor 

has there been any attempt whatsoever from the investors to engage and consult with the public. 

An invitation to speak at a grassroots private stakeholder event on the project held on 3 October 

2020 was turned down. No attempt has been made with the public even to determine legal 

ownership of all the lands of the proposed site. 

2) The investment company “AEOLIKI SOUTH SKYROS S.A.” is a shell company with 

nominee directors. The real identity of the beneficial owners of the project continues to be 

hidden from the public. 

3) The shell company “AEOLIKI SOUTH SKYROS SA” has no assets. There is no 

performance guarantee, no protection for liability and no effective recourse against the 

company for damages caused by the project. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μωτοσ-λευτερησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#pasche-louka
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#lambrou-georgios


4) Rights to the land where the proposed project is planned are unclear and will likely be 

disputed. Decisions in the first instance No. 415/1998 and on Appeal No. 8665/2000, between 

the State and Moni Megistis Lavras do not grant title. Most of the rights to the proposed site 

likely belong, not to Moni Megistis Lavras, but to the municipality and private interests who 

were not party to those court decisions. 

5) Decommissioning plans and costs are absent from the proposal which has a life span of not 

more than 30 years. So, once the immediate profits have been extracted, Skyrians and their 

children will be left with the clean-up costs. 

6) The consultation document confirms that most of the turbines will be located within Natura 

2000, which is an ecologically protected area for migrating birds – precisely the kind of wildlife 

that windfarms are the biggest danger to. 

7) The proposed project will desecrate the sanctity of the grave of Rupert Brooke, which has 

been recognised as a historic monument by the Decentralised Administration of Thessalia-

Sterea Ellada, in its decision No. 5840/262342 about spatial planning in the Municipality of 

Skyros, and is a hugely important historical link between Greece, England and Skyros. 

8) The proposed windfarm will drain scarce skilled labor away from traditional agricultural 

activities, which are already under threat. 

9) The project will destroy the natural beauty of the mountain and create noise pollution which 

is harmful to tourism. 

10) “Energy Independence” for Skyros is inconsistent with the consultation document itself, 

which states that the energy will be directly exported off the island to Evia and connect to the 

national grid. 

A disastrous proposal in every respect! 

  

  

   

Φραγκούλη Ειρήνη  

22 Φεβ 2022, 17:25 

Είναι θεμιτή η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας αρκεί να μην υπάρχουν δυσμενείς 

συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον . 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΚΛΑΙΡΗ  

22 Φεβ 2022, 17:32 

Είμαι ενάντια σε κάθε απόφαση τοποθέτησης αναμογεννητριών στη Νότια Σκύρο. 

Maybin Neil  

22 Φεβ 2022, 17:32 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φραγκούλη-ειρήνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαγιαννη-μαρικλαιρη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#maybin-neil-2


This is the English translation of a comment submited earlier in Greek. 

The south of Skyros contains landscape and heritage of importance to Greece and to the 

international community.  This is recognised by Natura 2000 and other certifications. 

It is also the location of the grave of the English poet Rupert Brooke, which is maintained by 

the UK’s Commonwealth War Graves Commission.  As well as being an important part of 

heritage, the grave contributes to Skyros tourism. 

I am responding to this consultation as an individual who loves the island of Skyros, and as a 

former chair of the Rupert Brooke Society. 

The proposed wind farm scheme would significantly damage the site of Rupert Brooke’s grave. 

(a) The size of the wind turbines – 150 metres – means that they would dominate the valley in 

which the grave is situated. 

(b) The location and size of the wind turbines means that they would introduce noise pollution 

into the valley, which is otherwise totally peaceful. 

(c) The small road near the grave may have to be strengthened and widened to transport plant 

and equipment for the project, encroaching on it acoustically, spatially, and visually. 

As a whole, the proposed wind farm scheme would industrialise the south of the island.  In 

practice it would eliminate its Natura designation, all related environmental protections, and 

the beauty and peace of an amazing area of enchanting natural beauty. 

I also notice: 

- that the company proposing the project has no experience in implementing such a project and 

that in fact it has not yet carried out significant business activities 

- that no provision has been made for the risk of failure of the company during the construction 

of the project 

- that no provision has been made for the decommissioning of the wind turbines when they 

reach the end of their life 

- that hybrid systems have not been considered 

- that additional certifications may apply, covering, for example, the protection of birds 

- that there is no statement as to who owns the land on which these wind farms will be 

constructed 

- that the benefits for Skyros in terms of employment seem to be grossly overestimated 

- that energy self-sufficiency for Skyros could be achieved with just 2% of the proposed project 



Green energy can be developed without destroying the environment, but this proposal would 

devastate an important part of Greek and international heritage.  It should be rejected here and 

now. 

Νεφράμη Ανδρέου Ελευθερία  

22 Φεβ 2022, 17:32 

Δεδομένου του εύρους της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης, η στάθμιση μεταξύ ωφέλειας και 

επιπτώσεων δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας 

ΑΛΕΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  

22 Φεβ 2022, 17:34 

Η συγκεκριμένη επένδυση είναι αφενός δυσανάλογη με το μέγεθος του τόπου όπου θα 

εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες και αφετέρου μεγάλο μέρος της εγκατάστασης βρίσκεται 

σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000. Το εν λόγω έργο θα οδηγήσει σε αισθητική και 

ποιοτική υποβάθμιση του περιβάλλοντος με τις επακόλουθες οικονομικές επιπτώσεις 

να πλήττουν ως επι το πλείστον τους κατοίκους του νησιού. Συμφωνώ με τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας εν γένει αλλά όχι όταν οδηγούν σε ολοκληρωτική καταστροφή της φύσης και 

της βιοποικιλότητας. 

Κωνσταντινιά (Νάντια) Αλεστά-Πόγκα 

Συμβολαιογράφος Σκύρου 

ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

22 Φεβ 2022, 17:39 

Σε ποια πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα αναφέρεστε όταν βασική συνέπεια των 

μεγαλεπήβολων σχεδίων σας είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος;  

Οφείλουμε να προστατέψουμε τον τόπο μας, οφείλουμε να σεβαστούμε τον τόπο που 

περπάτησαν και έζησαν οι παππούδες μας και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε η 

ομορφιά, η μοναδικότητα του βουνού καθώς και τα σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας που 

υπάρχουν εκεί για χιλιάδες χρόνια να θυσιαστούν στο βωμό του κέρδους και της νοοτροπίας 

κάποιων ανθρώπων που έχουν για θεό τους το χρήμα. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΚΛΑΙΡΗ  

22 Φεβ 2022, 17:42 

είμαι ενάντια σε κάθε ενέργεια εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη Νότια Σκύρο 

Bernabó di Negro Giorgia  

22 Φεβ 2022, 17:44 

As a skyrian lover , don't do this project who is going to destroy the beauty of this island.  

This project is not sostenable!  

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

22 Φεβ 2022, 17:50 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#νεφράμη-ανδρέου-ελευθερία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλεστα-κωνσταντινια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μεταλλινοσ-βασιλειοσ-εμμανουηλ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαγιαννη-μαρικλαιρη-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#bernabó-di-negro-giorgia
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λεμπεσησ-κωνσταντινοσ


Διαφωνούμε με την εγκατασταση ανεμογεννήτριων, ειδικά εφόσον πρόκειται για περίοπτη 

θέση/τοποθεσία η οποία θα αμαυρώσει περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη εικόνα του νησιού.  

Η Σκυρος έχει δώσει ήδη πολλά για την πατρίδα:  Αεροδρόμιο, Ραντάρ, Ναυσταθμος.  

Θα μπορούσε να επιλεγεί για το εν λόγω έργο μια άλλη τοποθεσία, ενα άλλο νησί (π.χ των 

σποράδων), που δεν έχει εκτάσεις οι οποίες είναι ήδη επιβαρυμένες από άλλες εγκαταστάσεις. 

ΜΗΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ  

22 Φεβ 2022, 17:52 

Αρχικά θα ήθελα να σχολιάσω το γεγονός ότι 450.000.000 ευρώ για αιολικά πάρκα έχετε.. για 

να μην πέφτει ο server στα 2.000 σχόλια διαβούλευσης δεν έχετε και καθιστάτε δύσκολη την 

υποβολή σχολίων από άτομα που θέλουν να συμμετέχουν. 

Το έργο που θέλετε να υλοποιήσετε μόνο "πράσινη" ανάπτυξη δεν θα φέρει.. Λέμε ΟΧΙ στις 

ανεμογεννήτριες στη Σκύρο και στην τεράστια οικολογική καταστροφή που αυτές θα 

επιφέρουν. 

Βαρσαμοσ Γιωργοσ  

22 Φεβ 2022, 17:54 

Όχι στις ανεμογεννήτριες!Οχι στη καταστροφή του νησιού μας !θα ΜΑΣ βρείτε απέναντι ΣΑΣ 

!!! 

Ferraresi Giulia Maria  

22 Φεβ 2022, 17:59 

Il progetto finirebbe per rovinare il bellissimo parco naturale di Skyros, per cui sono contraria.  

ΜΙΚΕ ΑΝΝΑ  

22 Φεβ 2022, 18:18 

Είναι δυνατόν να μην αντιδράσει κανείς σε αυτό το έργο καταστροφής του νησιού μας και 

συγκεκριμένα του όρους Κοχυλα; Το βουνό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ζωή και την 

ανάπτυξη του τόπου μας, οι πρόγονοι μας έζησαν και πέθαναν εκεί και τώρα έρχονται κάποιοι, 

προτάσσοντας αποκλειστικά τα οικονομικά τους συμφέροντα να βιομηχανοποιησουν μια τόσο 

ευαίσθητη και σημαντική για εμάς περιοχή. Ένα μεγάλο ΟΧΙ λοιπόν. 

  

ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΧΑΡΗΣ  

22 Φεβ 2022, 18:22 

Πολλά χρόνια τώρα ζούμε με την αγωνία του Φαραωνικου έργου για την Αιολική 

ενέργεια,  την λεγόμενη Πράσινη που θα καταστρέψει ένα αναγνωρισμένο περιβάλλον 

NATURA!! Θαυμαστε πράσινη ανάπτυξη!! 

Εμείς οι κάτοικοι της Σκύρου τα τελευταία 50 χρόνια στο όνομα των αναγκών της πατρίδας 

μας έχουμε βιώσει τα ακόλουθα :Μονάδα ραντάρ στη θέση Απια. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μηνιαδη-ελενη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρσαμοσ-γιωργοσ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ferraresi-giulia-maria
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μικε-αννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μεταλλινοσ-χαρησ


Δημιουργία πολεμικού αεροδρομίου στον παραγωγικότερο και μεγαλύτερο κάμπο της Σκύρου 

στην θέση Τραχύ.                                                    Απαλλοτρίωση εκτάσεων στο νότιο τμήμα 

του νησιού για την κατασκευή ναυστάθμου .                  Ισοπέδωση της περιοχής Παγια, 

ιδιαίτερου φυσικού κάλους πλησίον του προϊστορικού οικισμού Παλαμάρι για  στρατιωτικους 

σκοπούς.                   Απαλλοτρίωση στη θέση Χωράφα Μώλος,εκ των τελευταίων κάμπων για 

στέγαση στρατιωτικών.                                     Τέλος βιώνουμε την καταστροφή της ωραιοτατης 

και ιστορικής παραλίας Αχιλλη για δημιουργία μαρίνας,που μόνο μαρίνα δεν 

είναι.                                                       Συμφωνώ με όλους τους κατοίκους του νησιού μου και 

αρνούμαι κάθετα την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών (αυτό το πάρκο τέρας)για την δήθεν 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο όρος "Κοχυλα".Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη NATURA και 

όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό !!              Φτάνει πια !!! Αφήστε χώρο για τους ανθρώπους,τα 

πουλιά ,τα ζώα,τα φυτά!!                                       ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΟΣΑ 

ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ !!     ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ !!! 

  

  

  

  

  

ΚΑΡΟΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  

22 Φεβ 2022, 18:28 

Απαράδεκτο έργο,δυσανάλογο για τον συγκεκριμένο τόπο και πολύ άδικο για τους κατοίκους 

του. Οι μόνοι που θα κερδίσουν πάλι είναι οι καπιταλιστες.Να μην ξεχνάμε ότι η περιοχή είναι 

ενταγμένη στο πρόγραμμα Natura 2000 και άρα προστατευομενη. 

Ντινοπούλου Αθηνά  

22 Φεβ 2022, 18:47 

Η τοποθέτηση 58 ανεμογεννητριών στο νησί της Σκύρου, το οποίο καλύπτεται σχεδόν στη 

μισή του έκταση από ειδικά προστατευόμενες περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 

(γεγονός που καταδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία τους ως οικοτόπων χλωρίδας και πανίδας 

και την ακόμη εντονότερη ανάγκη προστασίας τους) απειλεί το νησί με ανεπανόρθωτη 

καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. 

Δεν προκύπτει από πουθενά δικαιολόγηση για την οικολογική καταστροφή τόσο μεγάλης 

έκτασης, διότι δεν διευκρινίζεται η αναγκαιότητα του έργου αυτού ούτε τα προσδοκώμενα 

οφέλη. Το μόνο που είναι εκ των προτέρων σίγουρο και αδιαμφισβήτητο είναι η ανεπανόρθωτη 

περιβαλλοντική ζημία τόσο από τις διαδικασίες εγκατάστασης όσο και από την ίδια τη 

λειτουργία των ανεμογεννητριών. Και μάλιστα τόσο μεγάλου αριθμού α/γ σε τόσο μικρή 

έκταση. 

Εκτός από την περιβαλλοντική καταστροφή, η πραγματοποίηση του έργου θα έχει ως συνέπεια 

και την ολοκληρωτική αλλοίωση του τοπίου του νησιού της Σκύρου, ενός νησιού σπάνιου 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καρουση-κυριακη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ντινοπούλου-αθηνά


φυσικού κάλλους, από τους λίγους παρθένους τόπους που δεν έχουν ακόμη καταστραφεί από 

την αλόγιστη και αναποτελεσματική ανθρώπινη επέμβαση. 

Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι θεμιτή και αποτελεσματική μόνο στο 

βαθμό που αντισταθμίζεται η περιβαλλοντική βλάβη και μόνο εφόσον δεν υπάρχουν 

εναλλακτικές λύσεις, λιγότερο επιβλαβείς για το φυσικό περιβάλλον και τα τοπικά 

οικοσυστήματα. 

  

ΚΟΥΣΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ  

22 Φεβ 2022, 18:58 

 Από το νησί μας έχουν παρθεί τεράστιες παραγωγικές εκτάσεις, χερσαίες και θαλάσσιες για 

στρατιωτικούς σκοπούς, με μεγάλο οικονομικό ,κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος για 

τους κατοίκους.                                           Δεν αρκεί όπως φαίνεται αυτό 

όμως.                                                     Εδώ και χρόνια ζούμε με τον εφιάλτη του αιολικού 

πάρκου στο βουνό μας "Κοχυλας"που είναι χαρακτηρισμένο ως περιοχή 

NATURA.                                               Συντάσσομαι με τους φορείς και τον λαό του νησιού 

μου στο να σταματήσει η εξαθλίωση του φυσικού πλούτου της Σκύρου και των κατοίκων της 

.                              Φτάνει πια!!! Αφήστε μας να χαρούμε ότι έχει απομείνει από το όμορφο 

νησί μας!        

  

  

  

Μελλιου Λια  

22 Φεβ 2022, 19:03 

Οχι στις ανεμογεννητριες 

Θα χαλασει ολο τον τουρισμο 

ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  

22 Φεβ 2022, 19:05 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» 

και την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουσση-αρχοντια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μελλιου-λια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βλαχοσ-σπυροσ


1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του 

αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους 

αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση 

δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί 

αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού 

Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. 

Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της 

Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών 

συνολικής ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και 

την πρόταση ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. 

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης 

να αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του 

αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους 

αναπαράγεται στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση 

δεκάδων ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί 

αδιαμφισβήτητα κατά την, προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού 

Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf 

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά, 

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο, 

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος 

Κόχυλας» απαγορεύεται η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, μάλιστα, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την 

αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. 

Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της 

Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου 

Αιολικού Σταθμού. 

ΒΑΘΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΞ 

ΣΚΥΡΟΥ  

22 Φεβ 2022, 19:11 

 

  

  

Δυστυχώς, ερχόμαστε στην δυσάρεστη θέση για μια ακόμη φορά, να παλέψουμε για τα 

αυτονόητα. 

Eρχόμαστε για μια ακόμη φορά, αντιμέτωποι με σκληρά επιχειρηματικά συμφέροντα, που 

αποκλειστικό στόχο τους έχουν να προσπορίσουν εις εαυτούς, περιουσιακά ωφέλη, 

αδιαφορώντας για τις καταστροφικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών τους σχεδίων στο 

φυσικό περιβάλλον, στην τοπική κοινωνία και στην καθημερινότητα των κατοίκων της 

Σκύρου. 

Αντιστρόφως, ο Σκυριανός Λαός, έχει αποδείξει εμπράκτως μέχρι σήμερα, με υψηλό αίσθημα 

ευθύνης και σοβαρότητας, την ευαισθησία του απέναντι στις κατά καιρούς, ανάγκες της 

Χώρας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της ευαισθησίας αυτής, αποτελούν  η «θυσία» του 

παραγωγικότερου σημείου, Βόρεια του Νησιού για τις ανάγκες της αεράμυνας της Χώρας 

αλλά και η χρήση του μεγαλύτερου φυσικού λιμένος, Νότια της Σκύρου, για τις ανάγκες του 

Πολεμικού Ναυτικού.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαθακου-αντωνια-γρηγοριου-συμβολαιογραφοσ-υποθηκοφυλαξ-σκυρου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαθακου-αντωνια-γρηγοριου-συμβολαιογραφοσ-υποθηκοφυλαξ-σκυρου


Ας σημειωθεί, για όσους δεν γνωρίζουν ότι, αυτές οι εκχωρήσεις τμημάτων του Νησιού μας, 

έγιναν σε περιόδους άνθησης του τουρισμού (όπως αποδεικνύει η ανέγερση ενός εκ των 

πρώτων «ΞΕΝΙΑ» της Ελλάδος στη Σκύρο). Ωστόσο, την αναγκαιότητα αυτή, αναγνώρισε ο 

Σκυριανός Λαός, παρά τις  όποιες αρνητικές επιπτώσεις είχαν στην τουριστική ανάπτυξη, στην 

οικονομία του Νησιού αλλά και στο βιοτικό επίπεδο του καθενός ξεχωριστά . 

  

Σήμερα, σε μια περίοδο, που η Χώρα μας παλεύει να εξέλθει από την πανδημική κρίση 

προβάλλοντας την Ελλάδα, ως τον δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, με 

προσέλκυση σοβαρών επιχειρηματικών  τουριστικών επενδύσεων και στο Νησί μας, οι οποίες 

ενδεχομένως θα δώσουν την ευκαιρία στους νέους της Σκύρου, να δραστηριοποιηθούν 

επαγγελματικά στον τόπο τους και να μην τον εγκαταλείψουν, επανέρχεται ο εφιάλτης της 

εγκατάστασης των έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Νότιο τμήμα 

του νησιού, ανακόπτοντας τα όνειρα και τις προσδοκίες, μιας ολόκληρης τοπικής 

κοινωνίας.Όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στη 

Νότιο Εύβοια και άλλου, παρά τις όποιες εξαγγελίες των επενδυτών δεν δημιουργούνται θέσεις 

εργασίας, αντιθέτως καταστρέφουν θέσεις εργασίας οι οποίες θα προέρχονταν από την 

ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας.. 

  

Επιπροσθέτως, η διαδικασία της διαβούλευσης διαρκείας μόλις δέκα πέντε ημερών, δεν 

προσφέρει την δυνατότητα σε ένα μεγάλο τμήμα του τοπικού πληθυσμού να εκφράσει την 

αντίθεση του στο σχεδιαζόμενο  «επενδυτικό εγχείρημα» δοθέντος ότι, η Σκύρος, απουσιάζει 

παντελώς από τον Ψηφιακό χάρτη της χώρας. Η χαμηλή ταχύτητα πρόσβασης έως και η 

ανύπαρκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο, στερεί τη συμμετοχή ενός σημαντικού τμήματος της 

κοινωνίας από τη διαβούλευση, κυρίως των ατόμων μεγάλης ηλικίας. Οι άνθρωποι αυτοί, είναι 

δύσκολο να αντιδράσουν στην σχεδιαζόμενη εγκατάσταση των έξι αιολικών μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Νότιο τμήμα της Σκύρου, το οποίο για την 

πλειονότητα  αυτών, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής, του επαγγέλματος και  της 

ίδιας της ταυτότητάς τους. 

  

Η αποκαλούμενη «στρατηγική» επένδυση των έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας συνολικής ισχύος 299,6 MW στο νότιο τμήμα της Σκύρου αντιπροσωπεύει το 6,7% 

της συνολικής εγκατεστημένης αιολικής ισχύος στον ελλαδικό χώρο, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της ΕΛΕΤΑΕΝ για το 2021. Η Σκύρος το νοτιότερο νησί των Βορείων Σποράδων με εμβαδό 

209,5 km2 και πληθυσμό 2.994 κατοίκους (απογραφή 2011) καλείται να καλύψει 1,48 φορές 

το σύνολο της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος στην Κρήτη (203 MW), η οποία έχει έκταση 

40 φορές μεγαλύτερη της Σκύρου, ενώ πληθυσμιακά είναι 208 φορές μεγαλύτερη.  

  

Η τοπική κοινωνία και όχι μόνο, είναι αντίθετη στη  βιομηχανοποίηση της Σκύρου που μόνο 

ανεπανόρθωτες ζημιές, μπορεί να προκαλέσει στο ευρύτερο οικοσύστημα της, για όλους τους 

ανωτέρω λόγους αλλά και για άλλους που δεν παρατίθενται στην παρούσα ανάρτηση. 



Η τσιμεντοποίηση του Νοτίου τμήματος του νησιού μας, στο όνομα της υποτιθέμενης 

αειφόρου ανάπτυξης, δεν πρέπει και δεν θα επιτρέψουμε να καταστρέψει 

την  περιβαλλοντική κληρονομιά για τη νέα γενιά της Σκύρου. 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΘΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

& ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΞ ΣΚΥΡΟΥ 

von Braunmühl Carlchristian  

22 Φεβ 2022, 19:12 

As a committed advocate of a judicious expension of renewable energies, including wind 

power, I strongly support the opposition to the planned construction of 6 wind farms on the 

island of Skyros. This project, which is completely oversized for this location, would have 

destructive effects on nature and the people living there. The opposite of ecologically and 

economically sustainable living conditions would be the result. The necessary expansion of 

renewable energies would be considerably damaged in this way. 

Πισπιρίγκου Σταματία  

22 Φεβ 2022, 19:16 

Οτιδήποτε καταστρέφει την όμορφη φύση του νησιού μας δεν μπορεί να είναι επωφελές, παρά 

μόνο η παραγωγή καθαρής ενέργειας, χωρίς την καταστροφή του περιβάλλοντος, με τη 

συμμετοχή όλων. 

ΜΟΥΤΣΙ ΜΠΑΡΕΣΑ  

22 Φεβ 2022, 19:23 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΤΗΣ ΣΚΎΡΟΥ!!!! 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ!!!  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

22 Φεβ 2022, 19:23 

Είμαι εντελώς αντίθετη σε αυτή την ενέργεια. Εύχομαι να εισακουστούν οι απόψεις μας και 

να μην προχωρήσει το " έργο". Οφείλουν να λάβουν υπόψη τα επιχειρήματα των κατοίκων της 

Σκύρου. 

Stavole Laura  

22 Φεβ 2022, 19:24 

Non violentate l'isola di Skyros con le pale eoliche! 

ΒΙΡΙΟΝΙ ΛΟΡΕΝΤΣ  

22 Φεβ 2022, 19:29 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ!!!!  

LANCE SWEDLUND  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#von-braunmühl-carlchristian
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πισπιρίγκου-σταματία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μουτσι-μπαρεσα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγιωτου-ελευθερια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#stavole-laura
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βιριονι-λορεντσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#lance-swedlund


22 Φεβ 2022, 19:31 

The installation of these windmills are a desecration of the natural beauty and landscape of 

Skyros. 

It will absolutely destroy the attractiveness of the island for tourists and will kill thousands of 

birds. 

Wind power is environmentlally destructive, creartes noise pollution and massive Co2 when 

being constructed 

for inefficient intermittent power. 

Καϊτανίδης Αναστάσιος  

22 Φεβ 2022, 19:33 

Έχουν γραφεί στα σχόλια των συναδέλφων πολύ εύστοχα και αναλυτικά οι συνέπειες ενός 

τόσο ανεξέλεγκτου και τρομακτικού σε διαστάσεις φαραωνικού τύπου έργου, σε ένα τόσο 

όμορφο και φυσικά διατηρημένο μέρος όπως η Σκύρος. 

Το μόνο που θα προσθέσω, είναι πως στην περίπτωση αυτής της ‘επένδυσης’, χάνεται κάθε 

έννοια του μέτρου. 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22 Φεβ 2022, 19:40 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΛΙΟΣΙΔΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 

  

  

ΟΡΦΑΝΌΣ ΤΖΑΝΟΣ  

22 Φεβ 2022, 19:42 

Η δημιουργία αιωλικων πάρκων στη νότια Σκύρο σε μία περιοχή NATURA είναι εγκληματική 

για την χλωρίδα και την πανίδα του νησιού. 

Η Σκύρος έχει προσφέρει αρκετές εκτάσεις για τις ανάγκες της Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, 

και δεν θα πρέπει να τις αφαιρεθεί και άλλος ζωτικός χώρος.  

Η Σκύρος δεν είναι ο φτωχός συγγενής του Αιγαίου , ας την αφήσουμε να αναπτυχθεί 

τουριστικά, αυτό είναι το μέλλον της. 

Υπάρχουν και άλλα νησιά με τα ίδια κλιματολογικά χαρακτηριστικά ας γίνουν εκεί Αιολικά 

πάρκα. 

ΣΚΟΡΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καϊτανίδης-αναστάσιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυριαζησ-δημητριοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανόσ-τζανοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σκορδιωτησ-νικοσ


22 Φεβ 2022, 19:51 

Μιλάνε για "πράσινη ενέργεια" και θέλουν να κάνουν γιγάντιο αιολικό πάρκο σε μία περιοχή 

Natura ! Είναι τουλάχιστον οξύμωρο αυτό ! καθώς Ένα αιολικό πάρκο που για να υλοποιηθεί 

εκτός από τους δρόμους που χρειάζεται να ανοίξουν πάνω στο παρθένο βουνό Κόχυλας της 

Σκύρου, καταστρέφοντας το τοπίο αλλά και τη βιοποικιλότητα της περιοχής μιλάμε για 

ανεμογεννήτριες . που η καθεμία  φημολογείται πως χρειάζεται περίπου δύο στρέμματα 

εκταση απο τσιμέντο και σίδερα για να στερεωθεί , με προσδόκιμο ζωής περί τα 20 με 25 έτη. 

μετά ? Εάν πραγματικά νοιάζονταν κάποιοι για "πράσινη ενέργεια" θα δημιουργουσαν αιολικά 

παρκα με γνώμονα τις ανάγκες κατανάλωσης ρευματος της κάθε περιοχής και οχι με γνωμονα 

τα χρηματα ! Σιγουρα η Σκύρος σε καμια περιπτωση δεν έχει ανάγκη από 299.6MW !  Επισης 

εκτός από ανεμογεννήτριες υπάρχουν και άλλες μέθοδοι και μορφές εναλλακτικής ενέργειας 

οι οποίες είναι και πολύ πιο σύγχρονες κατασκευαστικά και τεχνολογικά. γιατί οπωσδήποτε 

ανεμογεννήτριες? Για αυτούς και για πάρα πολλούς ακόμα λόγους η Σκύρος αλλά και εγώ σαν 

Σκυριανός λέω ΟΧΙ !!!  

Μπεχλιβανίδη Τάνια  

22 Φεβ 2022, 19:52 

Το ίδιο έργο έχει απορριφθεί ( και όχι μία φορά ) από το 2005 για λόγους τους οποίους έχει 

εγκρίνει και η ΕΕ και το ΣτΕ. Επιχειρείται να επανέρθει με προκάλλυμα την ένταξή του στις 

Στρατηγικές Επενδύσεις τη στιγμή που οι περιβαλλοντικοί λόγοι για τους οποίους έχει 

απορριφθεί στο παρελθόν εξακολουθούν να ισχύουν. Η περιοχή στην οποία θα εγκατασταθούν 

τα αιολικά είναι ενταγμένη στο Δίκτυο ΝATURA , έχει ιδιαίτερα και σπάνια είδη 

χλωρίδας,  αποτελεί βιότοπο για το μοναδικό στον κόσμο σκυριανό άλογο, είναι βιότοπος του 

ύπό εξαφάνιση μαυροπετρίτη... Δήμος, Περιφέρεια, τοπικοί φορείς και σύσσωμη η τοπική 

κοινωνία είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε βιομηχανοποίηση του νησιού της Σκύρου, ενώ 

για εμάς τους ευβοιώτες.... 

 Έχετε αλώσει την νοτιοκεντρική Εύβοια με αμφίβολης αποτελεσματικότητας ενεργειακά 

έργα, πράσινα κατ΄όνομα που κυριολεκτικά κοκκινίζουν τη νύχτα τον ουρανό μας. Αφήστε  τη 

Σκύρο στους κατοίκους της, στους μαυροπετρίτες και στα αλογάκια της, αφήστε να ΄χουμε 

κάπου να στρέφουμε το βλέμμα μας τις νύχτες για να βλέπουμε τα αστέρια! 

Ξανθούλη Μαρία  

22 Φεβ 2022, 19:58 

Διαφωνώ πλήρως με τα σχέδια σας και συμφωνώ με όσα έγραψαν και οι προηγούμενοι. 

ΖΟΥΛΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

22 Φεβ 2022, 19:58 

Απάραδεκτο δεν έχουν αφήσει ίχνος ομορφιάς στην ησυχία τού στην Ελλάδα 

Ορφανού Μαρία  

22 Φεβ 2022, 20:03 

Λέμε όχι σε τέτοιου είδους επενδύσεις 

Οκ; 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπεχλιβανίδη-τάνια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθούλη-μαρία-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζουλιατησ-κωνσταντινοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανού-μαρία


ΑΞΑΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

22 Φεβ 2022, 20:03 

Κατανοητή η ανάγκη για άλλες μορφές ενέργειας αλλά θα πρέπει: 

Α) Να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας  

Β) Σε περιοχές ειδικού κάλλους και τουριστικού ενδιαφέροντος, οι ανεμογεννήτριες είναι μη 

επιθυμητές. Η Σκύρος είναι κλασικό παράδειγμα.  

Cristian Carl  

22 Φεβ 2022, 20:11 

As a committed advocate of a judicious expansion of renewable energies, including wind 

power, I strongly support the opposition to the planned construction of 6 wind farms on the 

island of Skyros. This project, which is completely oversized for this location, would have 

destructive effects on nature and the people living there. The opposite of ecologically and 

economically sustainable living conditions would be the result. The necessary expansion of 

renewable energies would be considerably damaged in this way. 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

22 Φεβ 2022, 20:11 

Ανεπανόρθωτη  καταστροφή  για ένα τόσο  

μικρό νησί . ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  , οικολογική και οικονομική ..... 

Ο  λαός της Σκύρου θα βρεθεί απέναντι σας !!!!!!! 

Κατω τα χέρια από το βουνό ............... 

  

  

  

Paschee Leo  

22 Φεβ 2022, 20:14 

Ce projet d'éoliennes serait une catastrophepour Skyros. C'est totalement anti-écologique, cela 

entrainerait la destruction de toute la biodiversité de cette île si authentique par sa nature 

comme par ses habitants. Il y a d'autres alternatives pour une energie propre sans tout détruire. 

Non, non aux eoliennes. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

22 Φεβ 2022, 20:17 

Είναι καταστροφική και βάναυση η αλλοίωση του τοπίου και του περιβάλλοντος σε έναν 

τέτοιο τόπο!! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αξαρλησ-γιωργοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#cristian-carl
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευσταθιου-εμμανουηλ-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#paschee-leo
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χριστοδουλου-κατερινα


Martenson Ulrike  

22 Φεβ 2022, 20:17 

We sorrowly enjoyed our holiday on the beautiful island Skyros. We have now heard with 

horror, that the local gouverment are planning to install wind turbines.  

We would very much hope, that the local gouverment will finaly decide against it in order not 

to destroy this beautiful island with untouched nature. 

We hope to be able to spend our future holidays at the same quality as we used to. 

on this beautiful untouched island in future. 

Kind regars 

Ulrike Martenson 

  

  

ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22 Φεβ 2022, 20:19 

Σαν πολίτης της Εύβοιας είμαι αντίθετος με την καταστροφής του ευαίσθητου περιβάλλοντος 

της Σκύρου για τα συμφέροντα κάποιας εταιρείας… Ο τουρισμός της Σκύρου θα πληγεί 

σημαντικά εφ’όσον εγκατασταθούν Α/Γ… 

Πάνω από τις μισές Α/Γ προβλέπεται να τοποθετηθούν σε περιοχές Natura 2000… Ελεος! 

Είναι οξύμωρο να καταστρέφουμε το περιβάλλον χάριν του … περιβάλλοντος… 

Επίσης, από την εμπειρία μου σαν μηχανικός εκτιμώ ότι οι θέσεις μόνιμης εργασίας κατά την 

διάρκεια της λειτουργίας είναι λιγότερες από τις 60 (!) που αναφέρει η μελέτη…. 

Το έργο δεν συμβαδίζει με το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/2018, 2018) 

Παρακαλώ, σαν απλός πολίτης να μην προχωρήσει αυτό τα φαραωνικό (για ένα μικρό νησί) 

έργο που θα απαξιώσει τον φυσικό πλούτο της Σκύρου. Όχι στην καταστροφή δημόσιων 

προστατευόμενων εκτάσεων προς χάριν ιδιωτικών συμφερόντων, με πρόσχημα την … 

διάσωση του περιβάλλοντος. 

Howard Rachel  

22 Φεβ 2022, 20:25 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#martenson-ulrike
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μιχασ-γεωργιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#howard-rachel


1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Μπεχλιβανίδη Τάνια  

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπεχλιβανίδη-τάνια-2


22 Φεβ 2022, 20:31 

Το ίδιο έργο έχει απορριφθεί ( και όχι μία φορά ) από το 2005 για λόγους τους οποίους έχει 

εγκρίνει και η ΕΕ και το ΣτΕ. Επιχειρείται να επανέρθει με προκάλλυμα την ένταξή του στις 

Στρατηγικές Επενδύσεις τη στιγμή που οι περιβαλλοντικοί λόγοι για τους οποίους έχει 

απορριφθεί στο παρελθόν εξακολουθούν να ισχύουν. Η περιοχή στην οποία θα εγκατασταθούν 

τα αιολικά είναι ενταγμένη στο Δίκτυο ΝATURA , έχει ιδιαίτερα και σπάνια είδη 

χλωρίδας,  αποτελεί βιότοπο για το μοναδικό στον κόσμο σκυριανό άλογο, είναι βιότοπος του 

ύπό εξαφάνιση μαυροπετρίτη... Δήμος, Περιφέρεια, τοπικοί φορείς και σύσσωμη η τοπική 

κοινωνία είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε βιομηχανοποίηση του νησιού της Σκύρου, ενώ 

για εμάς τους ευβοιώτες.... 

 Έχετε αλώσει την νοτιοκεντρική Εύβοια με αμφίβολης αποτελεσματικότητας ενεργειακά 

έργα, πράσινα κατ΄όνομα που κυριολεκτικά κοκκινίζουν τη νύχτα τον ουρανό μας. Αφήστε  τη 

Σκύρο στους κατοίκους της, στους μαυροπετρίτες και στα αλογάκια της, αφήστε να ΄χουμε 

κάπου να στρέφουμε το βλέμμα μας τις νύχτες για να βλέπουμε τα αστέρια! 

  

ΜΕΛΑ ΒΑΣΩ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΕΝΗΣ Η ΔΙΡΦΥΣ  

22 Φεβ 2022, 20:32 

Ως πολίτες της Εύβοιας ως άνθρωποι είμαστε αντίθετοι με την πιθανότητα καταστροφής της 

Σκύρου για τα πρόσκαιρα ιδιοτελή συμφέροντα μια εργολαβικής εταιρείας. 

Οι λόγοι απέναντι στη επιτελική σύνοψη της φερόμενης ως επένδυσης αναλύονται παρακάτω 

με τυχαία σειρά: 

 

1. Γίνεται αναφορά στις θέσεις εργασίας είναι ξεκάθαρα ψευδής και παραπλανητική η 

πληροφορία για τις 240 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την φάση της κατασκευής, πόσο μόνιμες 

είναι οι θέσεις εργασίας όταν η φάση της κατασκευής είναι το πολύ 2 έτη. Επίσης οι 60 μόνιμες 

θέσεις εργασίας κατα την διάρκεια της λειτουργίας των αιολικών περίπου 20 έτη είναι 

υπερβολή απλά για να περάσει σύμφωνα με τον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις και το 

όριο που θέτει όταν σε αντίστοιχη στρατηγική επένδυση της ΤΕΡΝΑ στην Καρυστία οι θέσεις 

εργασίας που αναφέρονται είναι 8 ρεαλιστικά ένας φύλακας για κάθε πάρκο. 

 

2. Γίνεται αναφορά για τις περιοχές Natura 2000 οι 33 από τις 58 ανεμογεννήτριες βρίσκονται 

εντός της προστατευόμενης περιοχής ενώ ακόμη δεν έχουν εκδοθεί οι Ειδικές 

Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) για την Εύβοια προς διαβούλευση - και θα ακολουθήσουν 

τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα - Τα αιολικά μαζί με τα συνοδά έργα θα καταστρέψουν 

για πάντα την περιοχή και όπως γνωρίζουμε ήδη από τα πρώτα νεκροταφεία αιολικών στην 

Καρυστία δεν υπάρχει καμία αποκατάσταση στις περιοχές αυτές. Το όλο εγχείρημα έρχεται σε 

αντίθεση με τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα διατήρηση των περιοχών 

natura 2000 και αύξηση τους ως το 2030. Το ένα τρίτο των προστατευόμενων περιοχών κάθε 

κράτους-μέλους, δηλαδή το 10% της έκτασής του, θα πρέπει να είναι ζώνες «αυστηρής 

προστασίας» Η Σκύρος έχει αυτά τα κριτήρια. 

 

3. Αναφέρεται ψευδώς ότι η πρόταση του έργου συντάσσεται με τις γενικές κατευθύνσεις του 

Αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, (ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/2018, 2018) συγκεκριμένα ορίζεται στο άρθρο 13: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μελα-βασω-φυσιολατρικοσ-ορειβατικοσ-συλλογοσ-στενησ-η-διρφυσ


 

Χωρική οργάνωση του ορεινού, παράκτιου, και νησιωτικού χώρου 

Α. Ορεινός χώρος 

1. Προσδιορισμός του ορεινού χώρου της Περιφέρειας Στο ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας, 

ως ορεινός 

ορίζεται ο χώρος με υψόμετρο > 800μ καθώς επίσης και όσες Δημοτικές Κοινότητες τέμνονται 

από την ισοϋψή των 800 μ. 

Στο νησιωτικό τμήμα (Εύβοια και Σκύρο), ως ορεινός ορίζεται ο χώρος με υψόμετρο > 600μ 

καθώς επίσης και όσες Δημοτικές Κοινότητες τέμνονται από την ισοϋψή των 600μ.. 

2. Γενικές Κατευθύνσεις σχεδιασμού για τον ορεινό χώρο 

Οι ορεινοί όγκοι της Περιφέρειας αποτελούν σημα- ντικό χώρο άσκησης αγροτο-δασικής και 

εκτατικής πα- ραδοσιακής κτηνοτροφίας, δραστηριοτήτων,πολιτικών και προγραμμάτων 

ορεινού χώρου. Αντιμετωπίζονται ως κατ’ εξοχήν περιοχές φυσικού αποθέματος, ενώ παράλ- 

ληλα επιδιώκεται η διατήρηση και προστασία των παραδοσιακών δραστηριοτήτων καθώς και 

του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και της κατοίκησης 

 

Στην πρόταση οι 23 από τις 58 ανεμογεννήτριες βρίσκονται πάνω από το υψόμετρο των 600 

μέτρων έρχεται ξεκάθαρα σε αντίθεση τα παραπάνω. 

Η πρόταση βέβαια στέκεται σε μια φράση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα 

“σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων (υβριδικών) τεχνολογιών για την παραγωγή 

ΑΠΕ” τι το καινοτόμο και υβριδικό έχει η τεχνολογία των αιολικών; κρατάει ήδη πάνω από 

40 χρόνια ζωής χωρίς να έχει λύσει το δομικό πρόβλημα της αποθήκευσης; Επίσης πόσο 

μεγάλη καινοτομία και πόσο ανανεώσιμο είναι να καταστρέφουμε συθέμελα προστατευόμενες 

περιοχές για πάντα με διανοίξεις δρόμων τόνους τσιμέντο σιδερικά εργοτάξια και μετά από 20 

έτη να παρατάμε την περιοχή μια χαβούζα για αιώνες; 

4. Γίνεται αναφορά στο ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ από το 2008 που είναι τόσο παρωχημένο 

που εδώ και χρόνια ακούμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση ότι ετοιμάζεται το νέο 

χωροταξικό που λύσει όλες τις στρεβλώσεις του προηγούμενου που δεν έχει ζώνες 

αποκλεισμού έχει αφήσει εκτός αντιδημοκρατικά την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου 

βαθμού. Παρόλα αυτά συνεχίζεται η ίδια καταστροφική πολιτική με κύριο εργαλείο την χρήση 

του. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους είμαστε αντίθετοι στην απαξίωση και καταστροφή του 

φυσικού πλούτου της Σκύρου, λέμε όχι στο χάρισμα δημόσιας προστατευόμενης γης σε έναν 

ιδιώτη εργολάβο για το προσωπικό του όφελος με την πρόφαση της διάσωσης του πλανήτη. 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

22 Φεβ 2022, 20:35 

Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην Σκύρο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η 

χειρότερη επένδυση στα χρονικά των έργων. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυριαζησ-στεφανοσ


Η ανεπανόρθωτη καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας της Σκύρου, η ενδεχόμενη 

απώλεια των υδάτων ή ακόμα και η μόλυνσή τους τα οποία καταλύγουν στην πηγή "Νύφι" και 

κατ'επέκταση στον ευρύτερο κόλπο της Καλαμίτσας, η οπτική και η πιθανή ακουστική όχληση 

έως όλες τις κατοικημένες περιοχές του νησιού με βρίσκουν ενάντια σε αυτήν την 

επιχειρούμενη γιγαντιαία επένδυση. 

  

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

22 Φεβ 2022, 20:39 

Εκφράζω την έντονη διαφωνία μου για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής 

ισχύος 300 MW στην περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας της Σκύρου» και την πρόταση 

ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις.  

  

Οι κύριοι λόγοι διαφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

  

1. Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ξερά ότι το έργο χωροθετείται εντός της 

περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας». Αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε επίσης να 

αναφέρεται είναι ότι η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά 

προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για ένα 

μεταναστευτικό γεράκι για την προστασία του οποίου η Ελλάδα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται 

στη χώρα μας. Οι εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση δεκάδων 

ανεμογεννητριών στην αποικία του Μαυροπετρίτη έχουν τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα κατά την, 

προ ολίγων ετών, πρώτη απόπειρα αδειοδότησης του Αιολικού Σταθμού: 

https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%C

E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf  

  

2. Εκτός από την αποικία του Μαυροπετρίτη, το όρος Κόχυλας είναι μία πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας, καθώς: 

· αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,  

· αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων 

αλόγων, 

· φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, 

τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον 

κόσμο,  

· αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae) 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σπυριδακησ-ιωαννησ-ελληνικοσ-ορειβατικοσ-συλλογοσ-λασιθιου
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf
https://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%20LIFE%20Skyrou%20gia%20MPE_final.pdf


  

3. Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE για τη 

Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες 

σε αυτόν: σύμφωνα με την απόφαση, στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» απαγορεύεται 

η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, μάλιστα, 

επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής 

της από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ» και έκρινε νόμιμη την 

απαγόρευση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού στην περιοχή NATURA. Οι παραπάνω 

εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις υπηρεσίες της Διοίκησης να μην 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

  

4. Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί με τον πλέον 

προκλητικό τρόπο την σαφώς εκπεφρασμένη και διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της 

τοπικής κοινωνίας (Δήμος Σκύρου, σύλλογοι και φορείς, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού) 

στην υλοποίηση ενός έργου που θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα 

αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του. Οποιοσδήποτε 

επισκέπτης του νησιού αντιλαμβάνεται αμέσως πως στη Σκύρο είναι συνειδητή επιλογή η 

ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ήπιο και φιλικό προς τον μοναδικό χαρακτήρα του 

νησιού τρόπο, με σεβασμό στο μέτρο και στη μικρή κλίμακα του νησιού, συνθήκες που θα 

καταστρατηγηθούν βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού 

Σταθμού. 

Χατζηδάκη Ελευθερία  

22 Φεβ 2022, 20:40 

Όχι στην καταστροφή του φυσικού πλούτου του νησιού μας 

Nasioutzikis Zissis  

22 Φεβ 2022, 20:42 

Όχι στη βιομηχανοποίηση του όρους Κόχυλα περιοχή ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000 

(40.969 στρ.) ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις 

Οδηγίεσ 92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ αντίστοιχα. 

Η υπ’ αριθμ. 1690/2020 απόφαση, που αφορά τη νομιμότητα της υπ’ αριθ. 51979/21.12.2017 

υπουργικής απόφασης προσωρινής ισχύος του αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Δ΄ 2/23.1.2018), το ΣτΕ έκρινε ως νόμιμη την προσωρινή απαγόρευση της 

εγκατάστασης αιολικών πάρκων στη Σκύρο, δεχόμενο ότι η  εγκατάσταση ανεμογεννητριών 

μπορεί να διαταράξει την «οικολογική ακεραιότητα» και να απειλήσει τη βιοποικιλότητα του 

νησιού. 

Οι επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα, το τοπίο και εν γένει το οικοσύστημα του όρους 

Κόχυλα καθώς και στη τοπική κοινωνία θα είναι μη αναστρέψιμες.  Όχι στην εγκατάσταση 

αιολικού πάρκου στη Σκύρο. 

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζηδάκη-ελευθερία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#nasioutzikis-zissis


Ξενιάς Βασίλης  

22 Φεβ 2022, 20:43 

Παράλογα καταστροφική επένδυση  με μόνιμες συνέπειες γιά την φύση. 

ΣΕΙΡΗΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

22 Φεβ 2022, 20:45 

Διαφωνώ με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο νησί της Σκύρου. Καταστροφή του 

περιβάλλοντος, χλωρίδας, πανίδας και τοπίου. 

Εξιλζε Ευγενία  

22 Φεβ 2022, 20:45 

Ευχαριστούμε πολύ για την προτίμηση αλλά τελικά δεν θα πάρουμε... 

Μπορείτε να πάτε σε πολλά άλλα ξερονήσια και να αφήσετε το βουνό της Σκύρου στους 

κατοίκους της..... 

Ξενιάς Βασίλης  

22 Φεβ 2022, 20:50 

Παράλογα καταστροφική επένδυση με μόνιμες συνέπειες γιά την φύση τού νησιού. 

Αμανίτου Αντιγόνη  

22 Φεβ 2022, 20:54 

Η Σκύρος από αρχαίο Ελληνικό νησί,  το νησί του  του Λυκομήδη, του Αχιλλέα και του Θησέα, 

θα μεταλλαχθεί σε μονάδα παραγωγής Αιολικής ενάργειας ; Που έχει αποδειχθεί ότι δεν 

είναι  και η καλύτερη. Κι ας έχει ήδη επιβαρυνθεί με τεράστιες αεροπορικές και ναυτικές 

βάσεις, Τώρα απειλείται με  οικολογική και αισθητική καταστροφή.     

Μαυρογιωργη Κλαιρη  

22 Φεβ 2022, 20:58 

Αναρωτιέμαι, σας συγκινεί κάτι περισσότερο από το χρήμα? 

Όχι σ αυτό το έργο στο νησί μας  

Και πουθενά στα βουνά της Ελλάδας μας 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

22 Φεβ 2022, 20:58 

Είναι καταστροφηκό και βάναυσο.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξενιάς-βασίλης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σειρηνακη-καλλιοπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#εξιλζε-ευγενία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξενιάς-βασίλης-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αμανίτου-αντιγόνη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρογιωργη-κλαιρη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χριστοδουλου-κατερινα-2


Κανένας σεβασμός στην διατήρηση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Μάρκου Μαρία  

22 Φεβ 2022, 20:59 

Απαράδεκτο έργο και καταστροφικό για το περιβάλλον,τη χλωρίδα,την πανίδα,σε ένα τόσο 

όμορφο τόπο όπως το νησί της Σκύρου!!  

Mullier Benoit  

22 Φεβ 2022, 21:03 

Είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω αυτό το υπέροχο νησί πριν από περισσότερα από 

30 χρόνια. Ως εκ θαύματος, μέχρι σήμερα έχει διατηρηθεί από τις καταστροφές 

της άναρχης ανάπτυξης και έχει διατηρήσει τον αυθεντικό του χαρακτήρα. 

Παρακαλώ μην το παραμορφώνετε. Μην υποτιμάτε τον αριθμό των ανθρώπων που, 

όπως εγώ, θα φώναζαν την αντίθεσή τους σε αυτό το έργο εάν η διαβούλευση 

είχε γίνει σε μια διεθνή γλώσσα όπως τα αγγλικά. θα είχατε λάβει την 

αποδοκιμασία όλων των εραστών της Σκύρου σε όλο τον κόσμο. Και είναι πολλοί! 

(J’ai eu la chance de découvrir cette magnifique île, il y a plus de 30 ans. Par miracle, jusqu’à 

ce jour,  elle a été préservée des ravages d’un développement anarchique et elle a gardé son 

caractère authentique. De grâce, ne la défigurez pas. Ne sous-estimez pas le nombre de 

personnes qui, comme moi, auraient hurlé leur opposition à ce projet si la consultation avait eu 

lieu dans un langage international tel que l’anglais ; vous auriez reçu la réprobation de tous les 

amoureux de Skyros de par le monde. Et ils sont nombreux ! ) 

(I had the chance to discover this magnificent island more than 30 years 

ago. Miraculously, until today, it has been preserved from the ravages of 

anarchic development and it has kept its authentic character. Please don't 

disfigure it. Do not underestimate the number of people who, like me, would 

have shouted their opposition to this project if the consultation had taken 

place in an international language such as English; you would have received 

the reprobation of all lovers of Skyros throughout the world. And they are 

many !) 

Μαυρογιωργης Γεωργιος  

22 Φεβ 2022, 21:04 

ΟΧΙ. Τα βουνά της πατρίδας μου δεν σας ανήκουν. Δεν θα το κανετε 

  

  

  

Armson Paul  

22 Φεβ 2022, 21:05 

We have visited Skyros for many years and continue to do so because of its unique beauty. 

Installing wind turbines on Skyros would destroy all that is great about it! - It is a scandal! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μάρκου-μαρία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mullier-benoit
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαυρογιωργης-γεωργιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#armson-paul


I believe that according to the Regulatory Authority for Energy (RAE) the maximum capacity 

of wind turbines in the country increased more than six-fold between 2019 and 2021. The 

reason being, that EU subsidies are being handed out to investors. Production from all turbines 

currently seeking permission exceeds even the most ambitious green transition goals and is 

totally unrealistic given the constraints of the grid. It needs to be established how many are 

really needed versus the destruction of Greece’s key revenue generator being tourism. 

Various environmental organisations including the Hellenic Ornithological Society and the 

Hellenic Society for the Protection of Nature filed a complaint with the European Commission 

on the blatant violation of EU Law by Greek Authorities who grant licenses for the installation 

of industrial scale wind power plants within Greek Natura 2000 areas of which Skyros is part 

of. 

Skyros has a variety of natural areas of special ecological importance placed under national 

and international protection. In fact, its natural environment and biodiversity are some of the 

best and should not be destroyed which wind turbines would do! It hosts a number of endemic 

plants, the worlds biggest colony of Eleonora’s falcon, passerine birds and the endemic lizard 

of Skyros. 

To protect and benefit from the islands biodiversity the municipality of Skyros has its own 

growth strategy with sustainable tourism as priority. Wind turbines would also destroy this 

concept and in turn the islands economy. 

The construction of any RES infrastructure would destroy Skyros and should not be allowed. 

Once constructed, there’s no going back and ironically, neither will tourists! 

Paul Armson 

Benoit Mullier  

22 Φεβ 2022, 21:09 

Είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω αυτό το υπέροχο νησί πριν από περισσότερα από 

30 χρόνια. Ως εκ θαύματος, μέχρι σήμερα έχει διατηρηθεί από τις καταστροφές 

της άναρχης ανάπτυξης και έχει διατηρήσει τον αυθεντικό του χαρακτήρα. 

Παρακαλώ μην το παραμορφώσετε. Μην υποτιμάτε τον αριθμό των ανθρώπων που, 

όπως εγώ, θα φώναζαν την αντίθεσή τους σε αυτό το έργο εάν η διαβούλευση 

είχε γίνει σε μια διεθνή γλώσσα όπως τα αγγλικά. θα είχατε λάβει την 

αποδοκιμασία όλων των εραστών της Σκύρου σε όλο τον κόσμο. Και είναι πολλοί! 

Norcott Harriet  

22 Φεβ 2022, 21:10 

We have visited Skyros for many years and continue to do so because of its unique beauty. 

Installing wind turbines on Skyros would destroy all that is great about it! - It is a scandal! 

I believe that according to the Regulatory Authority for Energy (RAE) the maximum capacity 

of wind turbines in the country increased more than six-fold between 2019 and 2021. The 

reason being, that EU subsidies are being handed out to investors. Production from all turbines 

currently seeking permission exceeds even the most ambitious green transition goals and is 

totally unrealistic given the constraints of the grid. It needs to be established how many are 

really needed versus the destruction of Greece’s key revenue generator being tourism. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#benoit-mullier
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#norcott-harriet


Various environmental organisations including the Hellenic Ornithological Society and the 

Hellenic Society for the Protection of Nature filed a complaint with the European Commission 

on the blatant violation of EU Law by Greek Authorities who grant licenses for the installation 

of industrial scale wind power plants within Greek Natura 2000 areas of which Skyros is part 

of. 

Skyros has a variety of natural areas of special ecological importance placed under national 

and international protection. In fact, its natural environment and biodiversity are some of the 

best and should not be destroyed which wind turbines would do! It hosts a number of endemic 

plants, the worlds biggest colony of Eleonora’s falcon, passerine birds and the endemic lizard 

of Skyros. 

To protect and benefit from the islands biodiversity the municipality of Skyros has its own 

growth strategy with sustainable tourism as priority. Wind turbines would also destroy this 

concept and in turn the islands economy. 

The construction of any RES infrastructure would destroy Skyros and should not be allowed. 

Once constructed, there’s no going back and ironically, neither will tourists! 

Choudeloudis Konstantinos  

22 Φεβ 2022, 21:16 

Έχετε καταστρέψει όλη την χώρα, βουνά και νησιά. Όχι, αιολικά στην Σκύρο. 

Mitchell James  

22 Φεβ 2022, 21:17 

We have visited Skyros for many years and continue to do so because of its unique beauty. 

Installing wind turbines on Skyros would destroy all that is great about it! - It is a scandal! 

I believe that according to the Regulatory Authority for Energy (RAE) the maximum capacity 

of wind turbines in the country increased more than six-fold between 2019 and 2021. The 

reason being, that EU subsidies are being handed out to investors. Production from all turbines 

currently seeking permission exceeds even the most ambitious green transition goals and is 

totally unrealistic given the constraints of the grid. It needs to be established how many are 

really needed versus the destruction of Greece’s key revenue generator being tourism. 

Various environmental organisations including the Hellenic Ornithological Society and the 

Hellenic Society for the Protection of Nature filed a complaint with the European Commission 

on the blatant violation of EU Law by Greek Authorities who grant licenses for the installation 

of industrial scale wind power plants within Greek Natura 2000 areas of which Skyros is part 

of. 

Skyros has a variety of natural areas of special ecological importance placed under national 

and international protection. In fact, its natural environment and biodiversity are some of the 

best and should not be destroyed which wind turbines would do! It hosts a number of endemic 

plants, the worlds biggest colony of Eleonora’s falcon, passerine birds and the endemic lizard 

of Skyros. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#choudeloudis-konstantinos
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#mitchell-james


To protect and benefit from the islands biodiversity the municipality of Skyros has its own 

growth strategy with sustainable tourism as priority. Wind turbines would also destroy this 

concept and in turn the islands economy. 

The construction of any RES infrastructure would destroy Skyros and should not be allowed. 

Once constructed, there’s no going back and ironically, neither will tourists! 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΤΟΥΛΗΣ  

22 Φεβ 2022, 21:21 

ΟΧΙ  

Matthias Wiesemann  

22 Φεβ 2022, 21:39 

I am strictly against this cynical and hypocritical project. It means not only destruction of nature 

but disruption for the local community as well. 

It is shocking that such a monstrous installation is even planned in a Natura 2000 area! 

  

  

  

  

  

  

  

  

Petrioli Ben  

22 Φεβ 2022, 21:50 

HOW DARE YOU!!! 

Πέτσας Σπυρίδων  

22 Φεβ 2022, 21:56 

Η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε περιοχές Natura, αποτελούν ανθρώπινη 

επέμβαση σε φυσικά περιβάλλοντα. Η ανθρώπινη επέμβαση σε εμπεριέχει τον κίνδυνο 

αλλοίωσής τους κι όχι προστασίας τους καθώς οι θέσεις των Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργέιας 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργιοσ-φτουλησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#matthias-wiesemann
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#petrioli-ben
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πέτσας-σπυρίδων


αποτελούν βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιούνται κατασκευαστικά υλικά και 

παράγονται τόνοι σκουπιδιών που καταλήγουν στο περιβάλλον. Επίσης, η διάνοιξη δρόμων 

και η χρήση τσιμέντου και μεταλλικών κατασκευών είναι αλλοίωση των περιοχών αυτών.  

ΔΟΥΛΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

22 Φεβ 2022, 22:01 

 ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. 

Χατζηδάκη Ελευθερία  

22 Φεβ 2022, 22:04 

Όχι στην καταστροφή του φυσικού πλούτου του νησιού μας 

Ζήρειας Δίκτυο Προστασίας - Δίκτυο Προστασίας Ζήρειας  

22 Φεβ 2022, 22:07 

Το έργο "Εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 

συνολικής ισχύος 299.6 MW στην θέση « Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» του Δήμου Σκύρου 

και την ηλεκτρική διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς » της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε»" πρέπει να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ, καθώς: 

Το σύνολο σχεδόν του έργου χωροθετείται εντός των προστατευόμενων περιοχων GR2420006 

(ΕΖΔ-ΖΕΠ) - «Σκύρος: Όρος Κόχυλας» και GR2420009 (ΖΕΠ) – «Νησίδες Σκύρου και 

Θαλάσσια Περιοχή» του δικτύου NATURA 2000 και η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει 

θεσπίσει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό 

των κατάλληλων στόχων διατήρησης και των κατάλληλων μέτρων διατήρησης όσον αφορά 

τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας, οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Η 

παράλειψη αυτή οδήγησε στην καταδίκη της Ελλάδας στις 17/12/2020 από το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο (C849/19), ενώ έχει αποσταλεί στην Ελλάδα αίτημα EU Pilot (ΕUP(2021)9806) 

(‘αιτιολογημένη γνώμη’, δηλαδή ένα βήμα πριν από ακόμα μια παραπομπή στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο) σχετικά με τη μη ορθή μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη του άρθρου 6 παρ. 3 

της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας. 

Υπό το πρίσμα των παραπάνω και ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη το έργο εκπόνησης των Ειδικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και της θεσμοθέτησης συγκεκριμένων στόχων και μέτρων 

διατήρησης και ζωνών διαχείρισης μέσω των προβλεπόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) 

για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000, είναι παράτυπη και σίγουρα έξω 

από κάθε πλαίσιο επενδυτικής ασφάλειας η ένταξη μιας τέτοιας κλίμακας επέμβασης σε 

περιοχές του δικτύου Natura 2000 στις Στρατηγικές Επενδύσεις. 

Επιπλέον, το Συμβούλιο της Επικρατείας μέσω της ΣτΕ 1690/2020 απόφασής του έχει κρίνει 

νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ στην περιοχή μελέτης του έργου, καθώς η 

εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ θα οδηγήσει σε διατάραξη της “οικολογικής ακεραιότητας” του τόπου 

“σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη του είδους” (του μαυροπετρίτη, καθώς η περιοχή φιλοξενεί 

το 7% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους) και σε “δυνητική απειλή” για τη 

βιοποικιλότητα της Σκύρου και την οικολογική ακεραιότητα της περιοχής του όρους Κόχυλα. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δουλφησ-αντωνιοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χατζηδάκη-ελευθερία-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζήρειας-δίκτυο-προστασίας-δίκτυο-προστασίας-ζήρειας


Το "πάγωμα" μάλιστα με πράξη νομικού χαρακτήρα της αδειοδότησης νέων έργων και 

δραστηριοτήτων,συμπεριλαμβανομένων των έργων ΑΠΕ, εντός των περιοχών Natura μέχρι 

την έκδοση των ΠΔ προστασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας των Οικοτόπων 

ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις: 

https://www.callisto.gr/blog/periohes-aney-dromon-ena-kalo-ergaleio-gia-tin-prostasia-tis-

ellinikis-fysis-kai-ena-meteoro 

Συνεπώς το έργο δεν δύναται να ολοκληρωθεί πριν την εκπόνηση των Ειδικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών και την έκδοση των αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων που 

θα αφορούν τα μέτρα διατήρησης και τις ζώνες διαχείρισης για τις περιοχές NATURA 2000 

GR2420006 και GR2420009. 

ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ  

22 Φεβ 2022, 22:21 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Αναστασακη Κατερινα  

22 Φεβ 2022, 22:22 

Απαραδεκτη καταστροφη του φυσικου περιβαλλοντος και υποτιμηση του βιοτικου επιπεδου 

των κατοικων του νησιου. 

Τσάπελ Κάρολος  

22 Φεβ 2022, 22:29 

Δεν καταλαβαίνω πως είναι δυνατόν να γίνει μια τέτοιου μεγέθους εγκατάσταση σε μία 

περιοχή Natura. Όλοι θέλουμε τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, αλλά αν αυτό 

γίνεται με τρόπο που προκαλεί και πάλι περιβαλλοντολογική καταστροφή, κάνουμε μια τρύπα 

στο νερό.  

  

  

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ  

22 Φεβ 2022, 22:37 

Παρακολουθώντας το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και μπροστά στην ολοένα και 

αυξανόμενη ανησυχία για το μέλλον του πλανήτη, η πράσινη ενέργεια «φαντάζει» ως μία 

πρόταση για ένα καλύτερο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε παρέμβαση για το 

περιβάλλον θα πρέπει να σέβεται αφενός το ίδιο περιβάλλον σε όλες του τις μορφές (φυσικό, 

κοινωνικό, πολιτιστικό κλπ) και αφετέρου να αφουγκράζεται τις τοπικές κοινωνίες και τις 

ιδιαίτερες συνθήκες κάθε τόπου. 

Παρεμβάσεις όπως η προτεινόμενη στην διαβούλευση, με την δημιουργία ενός «φαραωνικού 

αιολικού πάρκου» εντός περιοχής NATURA και δασικών εκτάσεων, δεν παρουσιάζουν 

https://www.callisto.gr/blog/periohes-aney-dromon-ena-kalo-ergaleio-gia-tin-prostasia-tis-ellinikis-fysis-kai-ena-meteoro
https://www.callisto.gr/blog/periohes-aney-dromon-ena-kalo-ergaleio-gia-tin-prostasia-tis-ellinikis-fysis-kai-ena-meteoro
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μυλωνα-μαρια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αναστασακη-κατερινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τσάπελ-κάρολος
https://natura2000.eea.europa.eu/?query=Natura2000Sites_9883_0,SITECODE,GR2420006
https://natura2000.eea.europa.eu/?query=Natura2000Sites_9883_0,SITECODE,GR2420006
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αυγερινοσ-μανολησ


κανένα επιστημονικό υπόβαθρο, καθώς στερούμενες επικοινωνίας και ενημέρωσης των 

πολιτών, έχουν ως μοναδικό γνώμονα το οικονομικό όφελος πολυεθνικών εταιρειών και 

λοιπών οικονομικών συμφερόντων. Όταν η επικοινωνία μεταξύ Δημόσιας Αρχής και 

Κοινωνίας παύει να είναι αμφίδρομη ,τότε στερείται ηθικής και ειλικρινών προθέσεων, 

δεν αποτελεί περιβαλλοντική δράση αλλά Επένδυση με σκοπό  το οικονομικό όφελος των 

Απρόσωπων Επενδυτών. 

Σε κάθε τέτοιου είδους πρόταση, η οποία έρχεται με βίαιο και οξύ τρόπο να καταστρέψει το 

φυσικό περιβάλλον (σε μεγάλη έκταση και με ανυπολόγιστες συνέπειες) και να υποθηκεύσει 

το μέλλον του τόπου και των επόμενων γενεών δεν μπορούμε παρά να είμαστε ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ. 

ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΜΑΓΔΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΚΥΡΟΥ  

22 Φεβ 2022, 22:44 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σκύρου, εκφράζει την έντονη 

διαφωνία του για το έργο εγκατάστασης έξι Αιολικών Σταθμών συνολικής ισχύος 299,6 MW στην 

περιοχή NATURA 2000 «Όρος Κόχυλας» της Σκύρου και την πρόταση ένταξης του έργου στις 

στρατηγικές επενδύσεις. Συντάσσεται με τον Δήμο Σκύρου, τους κατοίκους, τους φορείς και τους 

συλλόγους του νησιού και αναρωτιέται για το μέλλον των παιδιών της Σκύρου: 1. Το τοπίο ως βασικό 

στοιχείο κληρονομιάς και πολιτιστικής ταυτότητας: Οι ανεμογεννήτριες προκαλούν βάναυση και 

ανεπίστρεπτη προσβολή του τοπίου και του ανθρώπου κατά συνέπεια. Απόσπασμα από το σχόλιο 

του Δήμου Σκύρου στην παρούσα διαβούλευση. (..) Το ύψος της κάθε Α/Γ (σύνολο 58) ανερχόμενο 

περίπου σε 180 μ. (105 μ. πυλώνας και 150 μ. διάμετρος πτερωτής) ισοδύναμο προς πύργο ύψους 

60 ορόφων και το οποίο συγκρινόμενο προς εκείνο του «Πύργου Αθηνών» 103 μ. κατά το διπλάσιο, 

προς τον Πύργο του Άιφελ των 300 μ. κατά τα 2/3 αυτού και προς εκείνο του ουρανοξύστη «Εμπάιαρ 

Στέιτ» των 381 μ. κατά το ½ (το υψηλότερο στον κόσμο επί 41 χρόνια) (..). Ή ακριβώς όσο το ύψος 

του Κάστρου της Χώρας(179μ.) από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι ανεμογεννήτριες στη Σκύρο 

πέρα από το Βουνό, θα είναι ορατές από την περιοχή της Καλαμίτσας, το Μώλος, τα Μαγαζιά, τη 

Χώρα ακόμα και από την διαδρομή Κύμη- Σκύρο. Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ τους 

και η Ελλάδα έχουν κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου σύμφωνα με την οποία το τοπίο 

αποτελεί βασικό συστατικό της ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σημαντικό 

συστατικό της ποιότητας των ανθρώπων. Ν.3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010). Πρόσφατα απόφαση 

του ΣτΕ (2043/2020) ακύρωσε Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικών λόγω επιπτώσεών του στο 

τοπίο. 2. Μετά από 20 χρόνια: Ακόμα και αν οι εταιρείες απομακρύνουν τα υπέργεια μέρη των 

ανεμογεννητριών μετά τον χρόνο ζωής τους (15-20 χρόνια) (όπως οφείλουν να κάνουν, παρόλο που 

δεν προβλέπονται κυρώσεις αν δεν το κάνουν, αν πτωχεύσουν για παράδειγμα..) μέσα στο έδαφος 

θα παραμείνουν οι βάσεις, δηλαδή 400- 500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος με ανυπολόγιστες 

οικολογικές ζημιές π.χ. στον υδροφόρο ορίζοντα. Οι ανεμογεννήτριες και κυρίως τα πτερύγιά τους 

δεν ανακυκλώνονται (λόγω φύσης υλικού αλλά και ασύμφορο οικονομικά), δημιουργώντας τόνους 

αποβλήτων. Βουνά με παλιοσίδερα και μπετόν θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές; 3. Το έργο όχι 

μόνο δεν θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας (60), όπως αποδεικνύεται από την πολυετή 

λειτουργία αιολικών στη χώρα μας , αλλά θα οδηγήσει στο τέλος του τουρισμού, στον οικονομικό 

μαρασμό του νησιού,την ταπείνωση των κατοίκων και την εσωτερική μετανάστευση των νέων. Για 

τους λόγους 1,2,3 το επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να κριθεί ως στρατηγική επένδυση καθώς δεν 

πληροί τον ορισμό για τις στρατηγικές επενδύσεις, αφού δεν αναδεικνύει αλλά βλάπτει το 

περιβάλλον και δεν ενισχύει την απασχόληση αλλά οδηγεί στην καταστροφή του τόπου. Το έργο δεν 

έχει καμία βαρύτητα για την εθνική ή την τοπική οικονομία. Ζητάμε να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ η υπο 

διαβούλευση επένδυση.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#περδικακη-μαγδα-συλλογοσ-γονεων-και-κηδεμονων-σκυρου


Ορφανός Μανος  

22 Φεβ 2022, 22:45 

Δηλώνω την αντίθεση μου στην υλοποίηση του τεράστιου αυτού έργου καθαρά βιομηχανικού 

χαρακτήρα που θα οδηγήσει στην οικονομική και περιβαλλοντική καταστροφή του νησιού 

μας. 

Ορφανός Κωνσταντίνος  

22 Φεβ 2022, 22:45 

Είμαι αντίθετος στην υλοποίηση αυτού του έργου. Σταματά την ανάπτυξη του νησιού μας και 

δημιουργεί μεγάλη περιβαλλοντική  καταστροφή. 

  

  

Ορφανός Μανος  

22 Φεβ 2022, 22:50 

Δηλώνω την αντίθεση μου στην υλοποίηση του τεράστιου αυτού έργου καθαρά βιομηχανικού 

χαρακτήρα που θα οδηγήσει στην οικονομική και περιβαλλοντική καταστροφή του νησιού 

μας. 

ΒΟΜΒΑ ΑΜΕΡΙΣΣΑ  

22 Φεβ 2022, 22:54 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ! 

Ευγενικος Iωαννης - Skyros Real Estate  

22 Φεβ 2022, 23:08 

Παγκοσμίως, η αξία της γης και των ακινήτων στην ύπαιθρο εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο 

μέρος από την απουσία οχλήσεων και από τη φυσική ομορφιά του τοπίου. Ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα και δη στην νησιωτική όπως η Σκύρος, όπου η αγορά γης και ακινήτων αφορά κυρίως 

σε αγοραστές εξοχικών κατοικιών (ημεδαπούς και αλλοδαπούς) αλλά και τη δημιουργία 

τουριστικών καταλυμάτων,  η αδιατάρακτη φυσική θέα αποτελεί σημαντικό παράγοντα. 

Η οπτική όχληση που συνεπάγονται οι ανεμογεννήτριες, η διάνοιξη δρόμων και τα συνοδά 

έργα δημιουργούν τοπίο βιομηχανικό.  Μία ανεμογεννήτρια ακούγεται σε ακτίνα 800 μέτρων 

και ένα αιολικό πάρκο ακούγεται σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση. 

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές στη Σκύρο, 

αν όχι σε ολόκληρο το νησί,  τη δραματική μείωση της αξίας της γης και των ακινήτων. Πολλοί 

μελλοντικοί επενδυτές, κυρίως στον τουριστικό κλάδο, θα αποθαρρυνθούν σε μια εποχή 

μάλιστα αναπτυξιακή για το νησί. Το έργο θα επιφέρει συνολική απαξίωση του τόπου και 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανός-μανος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανός-κωνσταντίνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ορφανός-μανος-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βομβα-αμερισσα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευγενικος-iωαννης-skyros-real-estate


των περιουσιακών στοιχείων (σπίτια, επιχειρήσεις, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ). 

Επομένως η επένδυση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως στρατηγική αφού δεν εκπληρώνει έναν 

από τους βασικούς στόχους, την ενίσχυση της τοπικής οικονομία, αντίθετα οδηγεί στον 

οικονομικό μαρασμό του τόπου 

Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι το έργο χωροθετείται σε περιοχή NATURA, αποτελεί λόγο μη 

χαρακτήρισής του ως στρατηγικό, αφού δεν εκπληρώνει και άλλον έναν από τους βασικούς 

στόχους, αυτόν της ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της Χώρας. Η τεράστια οικολογική 

αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE (2010-2016) και θωρακίστηκε με την υπ’ 

αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του Υπ.  Περιβάλλοντος απαγορεύοντας την εγκατάσταση 

αιολικών σταθμών στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας.  Η εγκυρότητα της απόφασης 

αυτής, επικυρώθηκε με την υπ.αριθ. 1690/2020 απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Οι παραπάνω εξελίξεις δεσμεύουν επιστημονικά, νομικά και ηθικά τις 

υπηρεσίες της Διοίκησης να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου. 

Για τους παραπάνω  λόγους , ως επαγγελματίες στον  κτηματομεσιτικό κλάδο με 

δραστηριότητα στη Ν. Σκύρο και ως κάτοικοι ζητάμε να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ το εν λόγω επενδυτικό 

έργο.  

  

Χειλαρη Παναγιωτα  

22 Φεβ 2022, 23:11 

Παροτι θα ηθελα να υπαρξει μεταστροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες , δεν μπορώ 

να συμφωνήσω με ένα τοσο ακατανόητα τεράστιο  και επιβλαβές για το φυσικό περιβαλλον 

εργο.. 

Εχουν ηδη καταγραφεί απο πολλους συντοπίτες μου οι μη αναστρέψιμες αρνητικές επιπτώσεις 

στο νησί. 

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΚΥΡΟΣ SOS  

22 Φεβ 2022, 23:20 

Α' ΜΕΡΟΣ 

Η υπό διαβούλευση επένδυση αφορά στην προτεινόμενη εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 299.6 MW στην θέση «Νότια 

Σκύρος – Όρος Κόχυλας» του Δήμου Σκύρου και την ηλεκτρική διασύνδεση με το Εθνικό 

Σύστημα Μεταφοράς» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε.». 

  

Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο δεν αποτελεί επ’ ουδενί λόγο στρατηγική επένδυση για τους 

εξής λόγους: 

  

1.    Δεν αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#χειλαρη-παναγιωτα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ευγενικοσ-ιωαννησ-επιτροπη-αγωνα-σκυροσ-sos


Υπενθυμίζεται ότι το έτος 2011 είχε υποβληθεί αίτημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

παρόμοιας επένδυσης (9 ΑΣΠΗΕ) στην ίδια ακριβώς περιοχή, το οποίο απορρίφθηκε το 2013 

για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η εν λόγω περιοχή στο σύνολο της 

φιλοξενεί την μεγαλύτερη και διεθνούς σημασίας αποικία Μαυροπετρίτη, είδος που αυστηρά 

προστατεύεται. Επίσης η ίδια περιοχή αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, 

αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων αλόγων. Ακόμη φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, 

σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν 

αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον κόσμο. Η Πολιτεία, ακριβώς για την 

προστασία της σημαντικότατης αυτής περιοχής, εξέδωσε την με αρ. οικ. 51979/21-12-2017 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Δ’ 2/2018), σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η εγκατάσταση 

και λειτουργία Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο σύνολο της 

προστατευόμενης περιοχής. Επισημαίνεται ότι η ισχύς της εν λόγω υπουργικής απόφασης έχει 

λήξει αλλά εκπονείται Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος της νήσου Σκύρου. 

Δεδομένου ότι η περιοχή παραμένει βιότοπος του Σκυριανού αλόγου, συνεχίζει να φιλοξενεί 

ενδημικά είδη χλωρίδας, εξακολουθεί να υφίσταται η αποικία Μαυροπετρίτη και το είδος 

συνεχίζει να προστατεύεται αυστηρά, κατά συνέπεια δεν υπάρχει κάποια αλλαγή που να έχει 

άρει το καθεστώς προστασίας και να δικαιολογεί την υλοποίηση της παρούσας επένδυσης. 

Θεωρούμε ότι το θέμα της απαγόρευσης εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ στην περιοχή έχει κριθεί 

οριστικά με βάση και την με αρ. 1690/2020 Απόφαση του ΣτΕ. Επομένως το εν λόγω 

επενδυτικό σχέδιο δεν πληροί τον ορισμό για τις στρατηγικές επενδύσεις (άρθρο 2 του ν. 

4864/2021)[1] διότι δεν αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον αλλά αντίθετα το βλάπτει 

ανεπανόρθωτα και δεν δύναται να κριθεί ως στρατηγική επένδυση. 

   

 

[1] Άρθρο 2 «Ορισμός - κατηγορίες και κριτήρια στρατηγικών επενδύσεων» παρ. 1. Ως 

«Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι επενδύσεις, οι οποίες, λόγω της στρατηγικής τους 

βαρύτητας για την εθνική ή την τοπική οικονομία, δύνανται να ενισχύσουν την απασχόληση, 

την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος της Χώρας, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, δίχως 

αποκλεισμούς, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης, με κύρια χαρακτηριστικά την προσέλκυση 

επενδυτικών κεφαλαίων, την εξωστρέφεια και εξαγωγική δραστηριότητα, την καινοτομία, την 

ανταγωνιστικότητα, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην 

προοπτική της κυκλικής οικονομίας και την υψηλή προστιθέμενη αξία, ιδίως σε τομείς 

οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών. 
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#m_4311746066911719192__ftn1
about:blank#m_4311746066911719192__ftnref1
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#επιτροπη-αγωνα-επιτροπη-επιτροπη-αγωνα-σκυροσ-sos


Β ' ΜΕΡΟΣ 

 2. είναι συμβατό με τον ισχύοντα αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

Στην δημοσιευθείσα Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης περίληψη αναφέρεται ότι η προτεινόμενη 

επένδυση είναι συμβατή με το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ ΑΑΠ 299/2018). Συγκεκριμένα για την νήσο Σκύρο το 

ΠΧΠ προβλέπει: «Νήσος Σκύρος: Ο τουρισμός αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του 

νησιού, γι’ αυτό και ενισχύεται από τον σχεδιασμό. Παράλληλα, ενισχύονται και οι 

παραδοσιακές καλλιέργειες και δραστηριότητες σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων 

(υβριδικών) τεχνολογιών για την παραγωγή ΑΠΕ». 

Η εταιρεία δεν αναπτύσσει "καινοτόμες (υβριδικές) τεχνολογίες για την παραγωγή 

ΑΠΕ" .  Υβριδική τεχνολογία σημαίνει και αποθήκευση ενέργειας που δεν ισχύει στην 

περίπτωση μας, όπως εύκολα αποδεικνύεται. Στην προκείμενη περίπτωση ούτε καινοτόμες 

(υβριδικές) τεχνολογίες έχουμε. Ούτε το ΠΧΠ εννοεί μια τεράστια βαρειά βιομηχανική 

εγκατασταση Α/Γ που καταλαμβάνει το μισό νησί και κυριαρχεί σαν κατακτητής σ' ολόκληρη 

τη Σκύρο! 

  

Άρα δεν υφίσταται συμβατότητα της συγκεκριμένης επένδυσης με το ΠΧΠ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας (2018), πόσο μάλλον που η αναπτυξιακή έμφαση δίδεται στον τουρισμό ως 

κύρια δραστηριότητα, παράλληλα με τις παραδοσιακές καλλιέργειες και δραστηριότητες. 

3. Επικαλείται κριτήρια υπαγωγής που είναι έωλα. 

Στην δημοσιευθείσα Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ότι η προτεινόμενη επένδυση 

είναι συμβατή με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 

τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2464/2008). Υπενθυμίζεται ότι το 

προαναφερόμενο Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ έχει θεσμοθετηθεί πριν 14 χρόνια, είναι 

παρωχημένο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει άρδην για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα, ενώ έχει ήδη 

ανατεθεί και εκπονείται η αναθεώρηση του. 

Θεωρούμε ότι η επίκληση της συμβατότητας της υπό διαβούλευση επένδυσης με το Ειδικό 

Πλαίσιο για τις ΑΠΕ 2008 είναι έωλη από τη στιγμή που αυτό αναθεωρείται, και δεν αποτελεί 

τεκμηρίωση στρατηγικής επένδυσης. 

  

  

3.    Αντίκειται στην πρωτοβουλία προστασίας των αδιατάρακτων ορεινών όγκων με 

τίτλο «Απάτητα Βουνά». 

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Νοεμβρίου 2021, στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την 

κλιματική αλλαγή COP26, ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκη ανακοίνωσε το πρόγραμμα 

«Απάτητα Βουνά» ως εξής: «Και εισάγουμε ένα εμβληματικό πρόγραμμα με την ονομασία 

«Untrodden Mountains» (Απάτητα Βουνά) με στόχο να προστατεύσουμε το φυσικό 

περιβάλλον των βουνών μας». 



Στο πλαίσιο αυτής της εθνικής πρωτοβουλίας, τον Δεκέμβριο 2021 υπεγράφησαν 6 

Υπουργικές Αποφάσεις για την προστασία ορεινών όγκων από τη διάνοιξη δρόμων και την 

δημιουργία τεχνητών επιφανειών ενώ ο Υφυπουργός κ. Αμυράς έχει προτείνει στον 

Πρωθυπουργό την ένταξη άλλων 50 περιοχών. Μεταξύ αυτών είναι και η Περιοχή Άνευ 

Δρόμων του όρους «Κόχυλας» της νήσου Σκύρου, έκτασης 22 τχλμ. περίπου. 

Σε αυτήν εμπίπτουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, δύο από τους προτεινόμενους έξι ΑΣΠΗΕ 

και συγκεκριμένα ο ΑΣΠΗΕ «Σκύρος 2-3-4» και ο ΑΣΠΗΕ «Σκύρος 5-6-7». Η υλοποίηση 

των προτεινόμενων έργων συνεπάγεται την διάνοιξη νέων δρόμων και την δημιουργία 

τεχνητών επιφανειών και, κατά συνέπεια, αντιστρατεύεται την προστασία αυτής της 

αδιατάρακτης περιοχής και την καταργεί από την ένταξη της στο πρόγραμμα «Απάτητα 

Βουνά». Τα δεκάδες χιλιόμετρα νέων δρόμων  σε φυσικά οικοσυστήματα οδηγούν στο 

κατακερματισμό τους και απειλούν προστατευόμενα είδη.  Κι ας είναι το όρος Κόχυλας της 

Σκύρου στις πρώτες θέσεις των 55 περιοχών που υποδεικνύονται απο την Μελέτη που 

παρήγγειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας 

του Παν/μίου Ιωαννίνων, ότι πρέπει να παραμείνουν ως "ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ", 

"ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΕΥ ΔΡΟΜΩΝ" ,  κοινώς ως ΑΠΑΤΗΤΑ ΒΟΥΝΑ! 

Η Ελλάδα έχει καταδικαστείτ τον Δεκέμβριο του 2020 από το Δικαστήριο της Ε.Ε. για την 

πλημμελή προστασία της Βιοποικιλότητας!  Επιπλέον οι βαρειές παρεμβάσεις κατά την 

εγκατάσταση αυτού του τερατώδους έργου θα πρακαλέσει διάβρωση του εδάφους και 

πλημμυρικά φαινόμενα. 

(τα παραπάνω επιχειρήματα απο την μελέτη "ΑΣΠΗΕ και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης : 

βέλτιστη προσέγγιση ως προς την κατάτμηση και την αλλαγή χρήσης γης"  του Παν/μίου 

Ιωαννίνων. υπεύθυνη Αν. Καθ. Βασ. Κατή, που χρηματοδοτείται  από τον ΟΦΥΠΕΚΑ -δηλ. 

το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος). 

  

Επομένως το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο δεν πληροί τον ορισμό για τις στρατηγικές επενδύσεις 

(άρθρο 2 του ν. 4864/2021)[1] διότι δεν αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον αλλά αντίθετα το 

βλάπτει ανεπανόρθωτα και δεν δύναται να κριθεί ως στρατηγική επένδυση. 

   

 

[1] Βλέπε και σημείο 1 του παρόντος. 

  

  

Γούγα Γεωργια  

22 Φεβ 2022, 23:35 

4 πράγματα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη ως συμπέρασμα αυτής της διαβούλευσης: 1. Η 

δημοκρατία και το Σύνταγμα επιβάλλουν τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών 2. Ο σεβασμός 

και η ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον επιβάλλουν υποδομές που να μην καταστρέφουν τη 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#m_-170982717043985783__ftn1
about:blank#m_-170982717043985783__ftnref1
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γούγα-γεωργια


φύση όπως η συγκεκριμένη βιομηχανικού τύπου. 3. Η βιώσιμη οικονομία επιβάλλει 

επενδυτικές επιλογές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και θετικό πρόσημο και όχι 

βραχυπρόθεσμες δράσεις με αρνητικό ορόσημο για τη σφαίρα της τοπικής παραγωγής. 4. Ο 

ίδιος ο σεβασμός στον πλανήτη επιβάλλει λύσεις που να διασφαλίζουν τη διαφύλαξη της 

βιοποικιλότητας με τη συμβίωση όλων: ερπετών, πτηνών, ανθρώπων, φυτών, ζώων στο Βουνό 

που είναι το σπίτι τους 

Στεφανίδης Μιχάλης-Δημ.  

22 Φεβ 2022, 23:42 

Διαφωνώ κάθετα με την καταστροφή μιας περιοχής natura καθώς και με κινήσεις αυτού του 

τύπου που δεν θα ωφελήσουν το νησί. Υπάρχουν πολύ καλύτερες λύσεις για καθαρή ενέργεια. 

Gkatzogianni Glykeria  

22 Φεβ 2022, 23:42 

Όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος !! 

ΚΥΡΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

22 Φεβ 2022, 23:43 

Απαράδεκτο σχέδιο. Οι ανεμογενήτριες θα προκαλέσουν την βεβήλωση ενός τόπου, όπου θα 

έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα η προστασία της σπάνιας φύσης και ζωής σε στεριά και 

θάλασσα. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΚΥΡΟΣ - Ν. Σκύρος 34007  

22 Φεβ 2022, 23:43 

   Γ ' ΜΕΡΟΣ 

5. Δεν τεκμηριώνει τα κριτήρια υπαγωγής. 

Αναφέρεται στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης ότι με την συγκεκριμένη επένδυση, κατά τη 

φάση λειτουργίας των ΑΣΠΗΕ, θα δημιουργηθούν 60 νέες θέσεις εργασίας. Καταρχάς αυτό 

δεν τεκμηριώνεται και δεν μπορεί να αποδειχτεί ότι όντως έτσι θα γίνει. Όταν ξεκινήσει η 

παραγωγή ρεύματος, αρκεί ένας (1) φύλακας, διότι η λειτουργία των Α/Γ παρακολουθείται 

ηλεκτρονικά από την έδρα της εταιρείας! Οι "60 μόνιμες θέσεις εργασίας" που επικαλείται η 

εταιρεία είναι ένα πελώριο ψέμα -όπως πολύ καλά γνωριζετε κι εσείς, γνωρίζουμε κι εμείς από 

τη πολυετή λειτουργία εκατοντάδων αιολικών σταθμών ανά την επικράτεια!  Αντίθετα είναι 

βέβαιο ότι θα χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας στη Σκύρο από την βλάβη που θα υποστεί 

ο τουρισμός του νησιού, λόγω οπτικής και ακουστικής ρύπανσης, θα χαθούν θέσεις 

κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που δραστηριοποιούνται στην νότια Σκύρο και θέσεις 

εργασίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον εναλλακτικό πεζοπορικό φυσιολατρικό 

τουρισμό στην περιοχή. 

Επομένως, δεν τεκμηριώνεται η δημιουργία επιπλέον νέων θέσεων εργασίας που προβλέπεται 

από το νόμο 4864/2021 ως κριτήριο προκειμένου να αποτελεί στρατηγική επένδυση. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#στεφανίδης-μιχάλης-δημ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#gkatzogianni-glykeria
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κυρανα-παναγιωτα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#επιτροπη-αγωνα-σκυροσ-ν-σκύρος-34007


ο 

6. Το μέγεθος του έργου είναι τριπλάσιο από την δυνατότητα απορρόφησης της 

παραγόμενης ενέργειας. 

Στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης αναφέρεται ότι «η διασύνδεση των έξι αιολικών πάρκων 

με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί έργο υψηλής σημασίας 

καθώς θα βοηθήσει στην ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση του νησιού, στον περιορισμό της 

εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ παράλληλα θα συνδράμει στην ικανοποίηση των 

εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και στην ενίσχυση του βιώσιμου 

αποτυπώματος της.» 

Επισημαίνουμε ότι, όπως προκύπτει από την Απόφαση 611/2021 της ΡΑΕ «Έγκριση του 

Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2021 – 2030» (ΦΕΚ Β’ 410/2022), ο ΑΔΜΗΕ έχει 

ήδη προγραμματίσει την κατασκευή της διασύνδεσης της νήσου Σκύρου με την Εύβοια (σελ. 

3882 – 3883 του ΦΕΚ) με ορίζοντα ολοκλήρωσης το έτος 2028 (σελ. 3884 του ΦΕΚ). 

Αναφέρεται (σελ. 3909 – 3910 του ΦΕΚ) ότι «Σημειώνεται ωστόσο ότι πρόσφατα Σταθμοί 

ΑΠΕ συνολικής ισχύος 333 MW που θα εγκατασταθούν στη Σκύρο έλαβαν μη ΟΠΣ[1] στο 

Σύστημα μέσω της πλευράς 400 kV του ΚΥΤ Αλιβερίου. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση 

το έργο διασύνδεσης Εύβοια-Σκύρος θα προχωρήσει είτε αποκλειστικά από τον ΑΔΜΗΕ 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα προηγούμενα και σε αυτό το ΔΠΑ (ενότητα 3.4.11), είτε 

μέσω συνεργασίας με τον Παραγωγό προκειμένου να γίνει μία διασύνδεση στο νησί, με τον 

ΑΔΜΗΕ να είναι αρμόδιος για την διακήρυξη των σχετικών έργων της διασύνδεσης.» 

Όμως στην σελ. 3918 του ΦΕΚ, στον Πίνακα 25 «Δυνατότητες ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ ανά 

συστάδα νησιών για τα Δωδεκάνησα και νησιά ΒΑ Αιγαίου» αναφέρεται ότι το συνολικό 

περιθώριο ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ (εγκατεστημένη ισχύς σε MW) για την νήσο Σκύρο είναι 

100 MW. 

Δεδομένου ότι η προτεινόμενη επένδυση προβλέπεται να έχει συνολική ισχύ 299,6 MW, 

προκύπτει ότι 199,6 MW (δηλ. τα δύο τρίτα της παραγόμενης ενέργειας) δεν θα μπορούν να 

διοχετευθούν στο Εθνικό Σύστημα, έτσι ώστε να συμβάλουν στην ικανοποίηση των εθνικών 

και ευρωπαϊκών στόχων για μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας της χώρας. 

Άρα το μέγεθος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου είναι υπερβολικά μεγάλο και δεν το 

καθιστά στρατηγική επένδυση. Σε περίπτωση που αυτό μειωθεί, έτσι ώστε να ανέρχεται σε 

παραγόμενη ενέργεια 100 MW, είναι αμφίβολο εάν συμφέρει την επενδύτρια εταιρεία να 

κατασκευάσει την υποβρύχια και επίγεια διασύνδεση της Σκύρου με το Αλιβέρι, όπως 

εμφανίζεται στο επενδυτικό σχέδιο. 

  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η συγκεκριμένη πρόταση δεν αποτελεί στρατηγική 

επένδυση. Αντίθετα θα είναι καταστροφική για το φυσικό περιβάλλον και την οικονομία 

της νήσου Σκύρου. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#m_-7109081129543126131__ftn1


  

Εμείς θα διατηρήσουμε το όρος Κόχυλας -το περίφημο ΒΟΥΝΟ της ΣΚΥΡΟΥ-  ΑΠΑΤΗΤΟ 

ΒΟΥΝΟ, ΠΕΡΗΦΑΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΟΥΝΟ.  Γιατί ξέρουμε ότι "κατακτημένο Βουνό" 

σημαίνει  ταπεινωμένο Βουνό, ταπεινωμένη κοινωνία. κατεστραμένη οικονομία.  ΚΙ ΑΥΤΟ 

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΠΟΤΕ !! 

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΚΥΡΟΣ S.O.S.για τη σωτηρία του Βουνού της Σκύρου 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελείται από τον Δήμο Σκύρου, τους φορείς, τους συλλόγους, τους 

κατοίκους και τους φίλους της Σκύρου  

   

 

[1] ΟΠΣ: Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. 

Olsson Annalena  

22 Φεβ 2022, 23:44 

Κανενας σεβασμος προς την χλωριδα/πανιδα. Οχι στην καταστροφη της ομορφης Σκυρου! Ας 

αφησουμε κατι να μεινει οπως το εχει ορισει η φυση! Εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους 

εντός περιοχής Natura!!! Οχι και παλι ΟΧΙ 

Αγγελιδης Στεφανος  

22 Φεβ 2022, 23:44 

 Υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών, εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura,οπτική 

όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού,δεν υπάρχει καμία 

πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους, για την εγκατάσταση της 

απαιτούνται έργα καταστροφικά για το περιβάλλον, η τοπική κοινωνία , ο Δήμος αλλά και η 

Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου. 

Για τους παραπανω λογους τιθομαι κατα της εγκαταστασης των Α/Γ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22 Φεβ 2022, 23:47 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ, ΑΠΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ  ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ,  ΣΕ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥ ΜΕ ΟΛΕΘΡΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΣΤΙΣ 

ΖΩΕΣ ΜΑΣ 

ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ 

about:blank#m_-7109081129543126131__ftnref1
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#olsson-annalena
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγγελιδης-στεφανος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ελευθεριαδησ-ιωαννησ


 ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ....... 

Porst Marc  

22 Φεβ 2022, 23:50 

I visited Skyros many times with my family as a tourist. The wind turbines will destroy the 

whole character of the island. I think this will be pretty bad for tourism (I would not come to 

visit the island again) and for the whole environment. It is very important to invest in green 

energy, but I also think you need to think about where to build it! 

Πανταζή Ρούλα  

23 Φεβ 2022, 00:00 

Βίαιη επιβολή επενδύσεων πράσινης ανάπτυξης και καταστροφή της φύσης στο όνομα της 

κερδοφορίας κάποιων αφεντικών. Παλιές μπίζνες σε νέο περιτύλιγμα. 

Είναι η σειρά της Σκύρου να μπει στο στόχαστρο. Τόνοι τσιμέντου, δαιδαλώδεις δρόμοι, 

καλώδια, κόψιμο δέντρων, αποπροσανατολισμός των πουλιών, καταστροφή της χαμηλής 

βλάστησης και του μικροσυστήματος του μισού νησιού. Και στο τέλος η ανέγερση γιγαντιαίων 

τσιμεντένιων μεγαθηρίων, των πυλώνων των ανεμογεννητριών που θα ολοκληρώσουν το 

βιασμό και την αλλοίωση της φύσης και του τοπίου για πάντα. Τουλάχιστον για όλη τη δική 

μας ζωή.. Μετά, μπορεί για μια ζωή ακόμα, να κείτονται εκεί κάτω και να σκουριάζουν, ποιος 

ξέρει;; 

Ας αντισταθούμε τώρα! Να μην το επιτρέψουμε! 

Προτού το τελευταίο άγριο βουνό γεμίσει ανεμογεννήτριες, προτού η τελευταία ερημική 

παραλία γεμίσει ομπρέλες από all inclusive ξενοδοχεία, προτού και το τελευταίο στρέμμα 

καμμένου δάσους πωληθεί και μετατραπεί σε πολυτελείς βίλες την επόμενη εικοσαετία. 

Οι Σκυριανοί, οι Σκυριανές, οι κάτοικοι, σ' αυτό τον αγώνα ενάντια στη φυσική καταστροφή 

του τόπου τους, δε θα είναι μόνοι. 

ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

23 Φεβ 2022, 00:08 

ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες στο νησί της Σκύρου. ΟΧΙ στη καταστροφή του φυσικού μας 

περιβάλλοντος. 

Παπαστάθη Μαρία Χριστίνα  

23 Φεβ 2022, 00:08 

Το συγκεκριμένο έργο ΔΕΝ πρέπει να πραγματοποιηθεί γιατί αποτελεί την κατασκευή και 

λειτουργία μιας τετάστιας μονάδας παραγωγής ενέργειας σε σχέση με το μέγεθος του νησιού 

και του τοπικού πληθυσμού και σε περιοχή NATURA. 

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#porst-marc
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πανταζή-ρούλα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοτσιαλου-καλλιοπη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαστάθη-μαρία-χριστίνα


Παπαστάθη Μαρία Χριστίνα  

23 Φεβ 2022, 00:09 

Το συγκεκριμένο έργο ΔΕΝ πρέπει να πραγματοποιηθεί γιατί αποτελεί την κατασκευή και 

λειτουργία μιας τετάστιας μονάδας παραγωγής ενέργειας σε σχέση με το μέγεθος του νησιού 

και του τοπικού πληθυσμού και σε περιοχή NATURA. 

  

Μπούρικα Αθηνά  

23 Φεβ 2022, 00:10 

Η γεωγραφική θέση και η γεωμορφολογία της ΠΕ Εύβοιας, σε συνδυασμό με τις "εγκ/νες 

χωροταξικές κατευθύνσεις" της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, την έχουν καταστήσει σημαντική 

περιοχή του εθνικού σχεδίου στρατηγικών επενδύσεων. 

Η εγκατάσταση των "τεράστιων αιολικών πάρκων", πραγματοποιείται κυρίως εντός περιοχών 

NATURA και ενίοτε περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καταστρατηγώντας τις 

θεσμοθετημένες διατάξεις προστασίας τους, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύονται 

δραστηριότητες, όταν η άσκησή τους έχει επιπτώσεις που υπονομεύουν τους στόχους 

διαχείρισης και οδηγούν σε υποβάθμιση του προστατευτέου αντικειμένου. 

Και ενώ στα πλαίσια αυτών των "επενδύσεων" έχει ήδη αλλοιωθεί η γεωμορφολογική αξία 

και η βιοποικιλότητα της περιοχής Καρυστίας, σειρά έχει η Σκύρος, η Δίρφυς, τα Κοτύλαια 

όρη και ποιός ξέρει πόσα ακόμη!!! 

Βεβαίως η βιοποικιλότητα και η προστασία της δεν περιορίζεται μόνο στο χερσαίο χώρο αλλά 

και στο θαλάσσιο, ο οποίος επηρεάζεται σημαντικά με τα έργα των υποθαλάσσιων 

διασυνδέσεων. 

Οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ τέτοιων μεγεθών, σε οποιονδήποτε χώρο χερσαίο ή θαλάσσιο, τις 

μετατρέπουν από "ήπιας μορφής ενέργεια" σε "περιβαλλοντική βόμβα"!! 

Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να αναλογιστούμε τους στίχους του ποιητή μας Γ. Ρίτσου: "Πώς 

γίνεται οι άλλοι να ορίζουν λίγο-λίγο τη μοίρα μας, να μας την επιβάλλουν και εμείς να το 

δεχόμαστε", να γίνουμε, ως ωφείλουμε, ενεργοί πολίτες και να αντιδράσουμε σε κάθε 

προσπάθεια υποβάθμισης τόσο του περιβάλλοντος όσο και της προσωπικότητάς μας.  

  

ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ  

23 Φεβ 2022, 00:11 

Το προτεινόμενο γιγαντιαίο έργο καταλαμβάνει τη μισή περίπου έκταση της νήσου Σκύρου 

αλλά αναπόφευκτα θα επηρεάσει περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικο-πολιτισμικά όλο 

το νησί. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαστάθη-μαρία-χριστίνα-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπούρικα-αθηνά
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπριασουλη-ελενη


Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία, σημαντικό μέρος του έργου χωροθετείται 

εντός προστατευόμενων περιοχών Νατούρα 2000, δασικών περιοχών και περιοχών 

απαγόρευσης δόμησης σε αρχαιολογικούς χώρους. Επηρεάζεται επίσης προστατευόμενη 

θαλάσσια περιοχή. ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ 

Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Άλλωστε, το ΥΠΕΝ είχε ήδη απορρίψει το έργο πριν εννέα χρόνια και το 2017 καθόρισε όρους 

και περιορισμούς για τις περιοχές Νατούρα της Σκύρου όπου απαγορεύει την εγκατάσταση 

αιολικών σταθμών στην προστατευόμενη περιοχή του Κόχυλα. Οι δε λόγοι απόρριψης, 

σύμφωνα με βαθείς γνώστες της υπόθεσης, είναι σοβαρότατοι από οικολογική, 

περιβαλλοντική και πολιτιστική άποψη και ενισχύουν την πρόταση ακύρωσης του έργου. 

Η περιοχή έχει τεράστια οικολογική σημασία για πουλιά, χλωρίδα και το Σκυριανό άλογο. Η 

Σκύρος και το όρος Κόχυλας φιλοξενούν ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΟΙΚΙΑ 

ΤΟΥ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ 

ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗ (Falco eleonorae) (σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του 

είδους αναπαράγεται στην Ελλάδα). Οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών 

πάρκων στην ορνιθοπανίδα και στους έγγειους πόρους (εδαφική διάβρωση και απώλεια 

βιοποικιλότητα κυρίως) είναι γνωστές και αδιαμφισβήτητες. Τέλος, η πολιτισμική 

φυσιογνωμία της Σκύρου έχει αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και αποτελεί 

κύριο μέλημα των κατοίκων της να τη διατηρούν με συνειδητές επιλογές συνετών τρόπων 

συμβίωσης ανθρώπων και φύσης. 

Οι φυσικοί και πολιτισμικοί πόροι των περιοχών εγκατάστασης του έργου (και των αναγκαίων 

υποδομών μεταφοράς ενέργειας, μετακίνησης, κ.λπ.) θα δεσμευτούν μόνιμα, θα 

υποβαθμιστούν και ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ – οικολογικές, παραγωγικές (γεωργία, 

κτηνοτροφία, δασοπονία), αναψυχής/τουρισμού, πολιτισμικές. Με άλλα λόγια, το έργο ΘΑ 

ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ – 

υπηρεσίες ρύθμισης (regulating), εφοδιασμού (provisioning), υποστήριξης (supporting) και 

πολιτισμικές (cultural). 

Κατά συνέπεια, ΤΟ ΤΩΡΙΝΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

(OPPORTUNITY COST) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΥΡΟ από τη  χρήση 

τους για παραγωγή ενέργειας (απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και ενεργειακή 

ανεξαρτητοποίηση του νησιού όπως αναφέρει το ενημερωτικό κείμενο) και δεδομένου ότι το 

έργο καταλαμβάνει σχεδόν τη μισή του έκταση. 

Οι φυσικοί και πολιτισμικοί πόροι ενός τόπου δεν προορίζονται για παραγωγή ενέργειας προς 

πώληση και εξαγωγή αλλά για κάλυψη των υλικών, κοινωνικών, ψυχολογικών και 

πολιτιστικών αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών του. Η δε κάλυψη των τοπικών 

ενεργειακών αναγκών μπορεί να γίνει με πολύ περισσότερους και περιβαλλοντικά 

ευνοϊκότερους τρόπους από την κατασκευή mega-projects που δεν έχουν σχέση με την τοπική 

ανάπτυξη και ευημερία. 

Επίσης, η καταστροφή των φυσικών πόρων λόγω της κατασκευής και λειτουργίας του έργου 

συνεπάγεται την ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΘΡΩΝ ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ που 

αντίκειται στους στόχους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της επίτευξης κλιματικής 



ουδετερότητας. Συνεπώς, τα σχετικά ‘οφέλη’ (που δεν αφορούν το νησί αλλά την ικανοποίηση 

εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων) θα πρέπει να αντισταθμιστούν από την απώλεια 

καταβοθρών άνθρακα. Υπογραμμίζεται ότι η διατύπωση «θα συνδράμει στην ικανοποίηση των 

εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και στην ενίσχυση του βιώσιμου 

αποτυπώματος της.» είναι αντιφατική. Η καταστροφή των φυσικών πόρων που συνεπάγεται 

το έργο δεν θα ενισχύσει αλλά θα μειώσει το βιώσιμο αποτύπωμα της χώρας και θα πλήξει το 

κύρος της. 

Τα αναφερόμενα οικονομικά οφέλη αφορούν στενά και μόνο σε θέσεις εργασίας και είναι 

αμελητέα συγκρινόμενα με τα οικονομικά και κοινωνικο-πολιτισμικά οφέλη που θα χαθούν 

από την καταστροφή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Συγκεκριμένα, οι 60 μόνιμες 

θέσεις εργασίας κατά τη φάση λειτουργίας – αν υποτεθεί ότι έχει εκτιμηθεί σωστά αυτό το 

μέγεθος – είναι εξαιρετικά μικρό όφελος (και δεν διευκρινίζεται τι είδους θέσεις εργασίας θα 

είναι αυτές). 

Οι 240 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή του έργου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΕΣ όπως 

λανθασμένα αναφέρεται στο ενημερωτικό κείμενο της διαβούλευσης. Γιατί … Η ΦΑΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΗ… προς τι τέτοιες άστοχες διατυπώσεις; 

Εν κατακλείδι, ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ γιατί οι στρατηγοί ούτε 

καταστρέφουν ότι έχει αποφασισθεί ότι πρέπει να σωθεί για την τοπική κοινωνία και την 

ανθρωπότητα ... ούτε διασύρουν εαυτούς. 

  

Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη, Ομ. Καθηγήτρια 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

  

Πανταζή Ρούλα  

23 Φεβ 2022, 00:19 

Βίαιη επιβολή επενδύσεων πράσινης ανάπτυξης και καταστροφή της φύσης στο όνομα της 

κερδοφορίας κάποιων αφεντικών. Παλιές μπίζνες σε νέο περιτύλιγμα. 

Είναι η σειρά της Σκύρου να μπει στο στόχαστρο. Τόνοι τσιμέντου, δαιδαλώδεις δρόμοι, 

καλώδια, κόψιμο δέντρων, αποπροσανατολισμός των πουλιών, καταστροφή της χαμηλής 

βλάστησης και του μικροσυστήματος του μισού νησιού. Και στο τέλος η ανέγερση γιγαντιαίων 

τσιμεντένιων μεγαθηρίων, των πυλώνων των ανεμογεννητριών που θα ολοκληρώσουν το 

βιασμό και την αλλοίωση της φύσης και του τοπίου για πάντα. Τουλάχιστον για όλη τη δική 

μας ζωή.. Μετά, μπορεί για μια ζωή ακόμα, να κείτονται εκεί κάτω και να σκουριάζουν, ποιος 

ξέρει;; 

Ας αντισταθούμε τώρα! Να μην το επιτρέψουμε! 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πανταζή-ρούλα-2


Προτού το τελευταίο άγριο βουνό γεμίσει ανεμογεννήτριες, προτού η τελευταία ερημική 

παραλία γεμίσει ομπρέλες από all inclusive ξενοδοχεία, προτού και το τελευταίο στρέμμα 

καμμένου δάσους πωληθεί και μετατραπεί σε πολυτελείς βίλες την επόμενη εικοσαετία. 

Οι Σκυριανοί, οι Σκυριανές, οι κάτοικοι, σ' αυτό τον αγώνα ενάντια στη φυσική καταστροφή 

του τόπου τους, δε θα είναι μόνοι. 

ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

23 Φεβ 2022, 00:21 

Τα νησιά που απαρτίζουν το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου παρουσιάζουν ιδιόμορφα πολιτισμικά 

και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, που διαμόρφωσαν εν πολλοίς την ιδιαίτερη φυσιογνωμία 

του Αιγαιοπελαγίτικου πολιτισμού, με όλες τις εκφάνσεις του (θαλάσσιο και χερσαίο τοπίο, 

παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι, κλπ.), που αποτελεί 

ζωτικό κομμάτι της ελληνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

Το περιβάλλον αυτό βεβαίως δεν έχει διατηρηθεί ανέγγιχτο. Έχει ήδη υποστεί παρεμβάσεις 

που επηρεάζουν και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Εξάλλου η επίδραση του ανθρώπου 

στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος στη νησιωτική Ελλάδα, ήταν ήδη αναγνωρίσιμη από την 

αρχαιότητα. Ο Ηρόδοτος περιγράφει το Αιγαίο σαν μια θάλασσα ζωντανή με δραστήριες και 

ευμετάβλητες νησιωτικές κοινωνίες. Ο άνθρωπος διαχρονικά έχει αφήσει το αποτύπωμά του 

(θετικό και αρνητικό) στην διαχείριση του περιβάλλοντος στην προσπάθεια βελτίωσης της 

διαβίωσής του. 

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις της πολιτείας, η περιβαλλοντική παιδεία και τουριστική 

οικονομία έχουν αρχίσει και διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο ανάπτυξης που, ειδικά για το 

Αρχιπέλαγος και την νησιωτική Ελλάδα, πρέπει να βασίζεται σε ένα σχέδιο βιώσιμης 

ανάπτυξη, με κύριο άξονα τον σεβασμό στο μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, με 

σωστά σχεδιασμένη και ήπια οικιστική ανάπτυξη, που θα προσελκύει τον Τουρισμό, με 

έμφαση σε ειδικές μορφές του (πολιτιστικές και περιβαλλοντικές). 

Με το υπό συζήτηση σχέδιο ανάπτυξης έξι Αιολικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη Σκύρο, το νησιωτικό τοπίο βρίσκεται τώρα σε μέγιστο κίνδυνο 

μετατροπής του σε βαριά βιομηχανική ζώνη. Το σχέδιο περιλαμβάνει εγκατάσταση μεγάλου 

αριθμού (58) ανεμογεννητριών σε όλο το νότιο τμήμα του νησιού, κολοσσιαίων διαστάσεων, 

με ένα πυκνό δίκτυο συνοδών έργων, το οποίο θα αλλοιώσει δραματικά το φυσικό τοπίο, λόγω 

της μείζονος παρέμβασης που συνιστά, παραβιάζοντας κάθε αρχή αναλογικότητας ως προς 

την γεωγραφική, πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική κλίμακα που αντιπροσωπεύει η 

Σκύρος ως ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Ως εκ τούτου, θα υποβαθμίσει σημαντικά το φυσικό 

και πολιτιστικό περιβάλλον, δηλαδή τον βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο υποτίθεται ότι 

σχεδιάζεται η μελλοντική βιώσιμη (?) ανάπτυξη του τόπου. 

Η εναλλακτική και ισορροπημένη λύση καθαρής ενέργειας για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, 

πιστεύω ότι θα ήταν εφικτή μέσω ενός σχεδίου ενεργειακής αυτονομίας, Υβριδικών έργων 

ΑΠΕ παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας που θα λειτουργούν παράλληλα και θα 

αντικαταστήσουν σταδιακά τις θερμικές μονάδες της ΔΕΗ (βλ. έργο της ΤΕΡΝΑ στον Άγιο 

Ευστράτιο και Ειδικό Πιλοτικό Έργο ΥΠΕΝ στην Αστυπάλαια). 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγουριδησ-χρηστοσ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός του 2021, ενέκρινε σχέδιο ύψους 1,4 δισ. ευρώ για την 

ανάπτυξη ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μη διασυνδεδεμένα νησιά στην 

Ελλάδα, βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις. Συνολικά, μέσω αυτού του 

μέτρου η Ελλάδα στοχεύει να στηρίξει 264 MW νέας δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας μέχρι το τέλος του 2026. Θα μπορούσε και η Σκύρος, ως μη διασυνδεδεμένο νησί 

(ΜΔΣ) να συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό του ΥΠΕΝ για τα ΜΔΣ, όπου θα υποστηριχθεί η 

ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας.  Παράλληλα, μέσω 

άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων να υποστηριχτεί η μελέτη και εφαρμογή εναλλακτικών 

πηγών, όπως π.χ. η γεωθερμία, που η ανάπτυξή τους έχει ενεργειακή αποδοτικότητα και 

αναλογικά μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Αντιθέτως, η επιλογή της εγκατάστασης 

αιολικών σταθμών φαραωνικών διαστάσεων, όπως είναι το προτεινόμενο έργο, στο όνομα της 

προστασίας του περιβάλλοντος, θα αποτελέσει περιβαλλοντική ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΗ 

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ! 

Χρήστος Σ. Αγουρίδης 

Αρχαιολόγος ΥΠΠΟΑ 

Γενικός Γραμματέας Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών 

  

Ο υπογράφων έχω καταγωγή από τη Σκύρο, όπου διατηρώ σπίτι και πατρική περιουσία και 

έχω αναπτύξει οικογενειακή επιχείρηση στον τουριστικό τομέα. 

Παναγουλόπουλος Ιάσων Αντώνιος  

23 Φεβ 2022, 00:22 

Οχι στην καταστροφή του νησιού μας  

Dimitroglou Psariotis Ioannis  

23 Φεβ 2022, 00:26 

Eίναι απαράδεκτο στο βωμό της ενεργειακής κρίσης να θυσιάζουμε τις φυσικές ομορφιές της 

χώρας μας, ειδικά σε ένα τουριστικά ανερχόμενο νησί όπως η Σκύρος  
Ζάρδας Αθανάσιος  

23 Φεβ 2022, 00:29 

Κανείς δεν αμφισβητεί τη χρησιμότητα των ΑΠΕ. Ωστόσο σε κάθε τέτοιο εγχείρημα θα πρέπει 

να προσμετρώνται και όλες οι αρνητικες εξωτερικότητες τις οποίες επιφέρει. Μια από αυτές 

είναι και η μείωση που θα επέλθει στην προσέλκυση τουριστών εξαιτίας της προφανούς 

αλλοίωσης του φυσικού κάλους του τόπου. Και αν σε αυτό συνυπολογίσει κανείς το γεγονός 

ότι οι κάτοικοι στη Σκύρο ζουν σχεδόν αποκλειστικά από τον τουρισμό, θα αντιληφθεί αμέσως 

την επερχόμενη μείωση των εισοδημάτων τους και την ολιστική συρρίκνωση της τοπικής 

οικονομίας. Έχει προβλεφθεί κάποια αποζημίωση ως αντιστάθμισμα στην επερχόμενη ζημία 

του τόπου και των κατοίκων (όπως γίνεται με όλες τις αρνητικες εξωτερικότητες σε άλλα 

θεματα)? Και απαντώ... φυσικά ΟΧΙ! Δήλωσαν μήπως οι κάτοικοι οτι δέχονται τη 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγουλόπουλος-ιάσων-αντώνιος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#dimitroglou-psariotis-ioannis
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ζάρδας-αθανάσιος


συγκεκριμένη ζημία? Φυσικά και ΟΧΙ! Αντιθέτως, οι κάτοικοι και όλοι οι φίλοι του νησιού 

αυτού το δηλώνουμε και από εδώ μέσα, ότι οι ανεμογεννήτριες ΔΕΝ φυτρώνουν στη Σκύρο..... 

Δημητρογλου Νίκος  

23 Φεβ 2022, 00:31 

Για άλλη μια φορά η πολιτεία μεριμνά για το καλό μας. Δεν μας εξηγεί όμως κανείς γιατί 

τόσο μεγάλες εγκαταστάσεις σε ένα μόνο νησί  

Γούγα Γεωργία  

23 Φεβ 2022, 00:33 

4 πράγματα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη ως συμπέρασμα αυτής της διαβούλευσης: 1. Η 

δημοκρατία και το Σύνταγμα επιβάλλουν τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών 2. Ο σεβασμός 

και η ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον επιβάλλουν υποδομές που να μην καταστρέφουν τη 

φύση όπως η συγκεκριμένη βιομηχανικού τύπου. 3. Η βιώσιμη οικονομία επιβάλλει 

επενδυτικές επιλογές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και θετικό πρόσημο και όχι 

βραχυπρόθεσμες δράσεις με αρνητικό ορόσημο για τη σφαίρα της τοπικής παραγωγής. 4. Ο 

ίδιος ο σεβασμός στον πλανήτη επιβάλλει λύσεις που να διασφαλίζουν τη διαφύλαξη της 

βιοποικιλότητας με τη συμβίωση όλων: ερπετών, πτηνών, ανθρώπων, φυτών, ζώων στο Βουνό 

που είναι το σπίτι τους 

ΛΕΛΟΥΔΑ ΜΑΝΙΑ  

23 Φεβ 2022, 00:34 

Η Σκύρος, ως ένα μικρό νησί του Αιγαίου, αποτελεί ένα μοναδικό οικοσύστημα με πλούσια 

βιοποικιλότητα, το οποίο χρήζει σεβασμού, μελέτης και προστασίας. Η τυχόν υλοποίηση του 

σχεδιαζόμενου έργου θα συντελέσει στην ολοκληρωτική και μη αναστρέψιμη 

καταστροφή  του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος, που θα έχει παράλληλα και τεράστιες 

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων. 

Μάνια Λελούδα 

Βιολόγος 

ΓΕΡΟΥΤΣΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ  

23 Φεβ 2022, 00:37 

Μία εγκατάσταση αιολικού πάρκου με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συνιστά βίαιη και 

εγκληματική επέμβαση στη φύση και στην πολιτισμική κληρονομιά της Σκύρου, που θα 

αλλοιώσει δια παντός τον χαρακτήρα του νησιού. Η αρνητική επίδραση στην χλωρίδα και στην 

πανίδα του νησιού, η καταστροφή της προστατευόμενης περιοχής Natura και η αντικατάσταση 

του δάσους από φαραωνικές ανεμογεννήτριες που σε λίγα χρόνια θα αποτελέσουν 

σκουριασμένα κουφάρια αποτελούν ένα έγκλημα εις βάρος της κοινωνίας του νησιού, 

αποκλειστικά και μόνο για τα κέρδη των πολυεθνικών. 

Τούντας Αναστάσιος  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δημητρογλου-νίκος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γούγα-γεωργία
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λελουδα-μανια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γερουτση-αμερισσα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#τούντας-αναστάσιος


23 Φεβ 2022, 00:52 

Οι ανάγκες του νησιού μας είναι πολύ μικρότερες από όλη αυτή τη βιομηχανία που θέλουν να 

εγκαταστήσουν εδώ οι άπληστοι μνηστήρες του κατεστημένου. ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΆΘΜΙΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΤΗΣ ΣΚΎΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΟΣΙΔΕΡΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ 

ΞΕΜΕΊΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Λάμπρου Μαριάννα  

23 Φεβ 2022, 00:54 

ΟΧΙ στις ανεμογεννητριες οι οποίες θα προκαλέσουν την καταστροφή στο ομορφότερο και 

πιο αγνό νότιο τμήμα του νησιού.  

Η καταστροφή της χλωρίδας και τις πανίδας θα φέρει ως αποτέλεσμα το τέλος του φυσικού 

χώρου διαβίωσης της κτηνοτροφιας και του Σκυριανου αλόγου.  

Μάντζιου Μαντώ  

23 Φεβ 2022, 00:55 

Αντί να φυτεύονται δέντρα για τη διάσωση του περιβάλλοντος, φυτεύονται αιολικά πάρκα.  

 

Αντί να φυτεύονται συνειδήσεις και ατομική ευθύνη για την εξοικονόμηση ενέργειας στις 

επόμενες γενιές, φυτεύονται αιολικά πάρκα. 

Αντί να φροντίζουμε να μη σπαταλάμε τόση ενέργεια, χωρίς λόγο, φροντίζουμε να 

καταστρέψουμε κι άλλο το περιβάλλον για το δικό μας συμφέρον. 

Το συμφέρον του πλανήτη στο σκέφτηκε κανείς; 

Λάμπρου Μαριάννα  

23 Φεβ 2022, 00:55 

ΟΧΙ στις ανεμογεννητριες οι οποίες θα προκαλέσουν την καταστροφή στο ομορφότερο και 

πιο αγνό νότιο τμήμα του νησιού.  

Η καταστροφή της χλωρίδας και τις πανίδας θα φέρει ως αποτέλεσμα το τέλος του φυσικού 

χώρου διαβίωσης της κτηνοτροφιας και του Σκυριανου αλόγου.  

Λάμπρου Μαριάννα  

23 Φεβ 2022, 00:55 

ΟΧΙ στις ανεμογεννητριες οι οποίες θα προκαλέσουν την καταστροφή στο ομορφότερο και 

πιο αγνό νότιο τμήμα του νησιού.  

Η καταστροφή της χλωρίδας και τις πανίδας θα φέρει ως αποτέλεσμα το τέλος του φυσικού 

χώρου διαβίωσης της κτηνοτροφιας και του Σκυριανου αλόγου.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λάμπρου-μαριάννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μάντζιου-μαντώ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λάμπρου-μαριάννα-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λάμπρου-μαριάννα-3


Παναγιώτου Σταμάτης  

23 Φεβ 2022, 00:57 

Φευγοντας απο την Κύμη για να έρθουμε στη Σκύρο καλό είναι τα μάτια μας να ατενίζουν τη 

Σκύρο οπως είναι και οχι να βλέπουμε τα ορνια τις ανεμογεννήτριες σε ολο το νότιο μέρος του 

νησίου  . 

Δουφλης Αντώνης  

23 Φεβ 2022, 00:59 

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει αυτό το τεράστιο αιολικό πάρκο στο νησί μας!!!! 

Δεν  πρέπει να αφήσουμε κανέναν να καταστρέψει αυτή την σπάνια ομορφιά!!! 

Όχι στις ανεμογεννήτριες !!!  

Παπαδόπουλος Νίκος  

23 Φεβ 2022, 01:02 

Μία εγκατάσταση αιολικού πάρκου με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συνιστά βίαιη και 

εγκληματική επέμβαση στη φύση και στην πολιτισμική κληρονομιά της Σκύρου, που θα 

αλλοιώσει δια παντός τον χαρακτήρα του νησιού. Η αρνητική επίδραση στην χλωρίδα και στην 

πανίδα του νησιού, η καταστροφή της προστατευόμενης περιοχής Natura και η αντικατάσταση 

του δάσους από φαραωνικές ανεμογεννήτριες που σε λίγα χρόνια θα αποτελέσουν 

σκουριασμένα κουφάρια αποτελούν ένα έγκλημα εις βάρος της κοινωνίας του νησιού, 

αποκλειστικά και μόνο για τα κέρδη των πολυεθνικών. 

ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  

23 Φεβ 2022, 01:13 

Το μέγεθος αυτής της επένδυσης είναι τεράστιο για ένα νησί του δικού μας μεγέθους !!!  Δεν 

είναι η Σκύρος για το έργο αυτό !!! Να πάτε αλλού ,στην θάλασσα !!!! 

ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23 Φεβ 2022, 01:22 

Διαφωνω με το τεράστιο αυτό εργο που θα καταστρέψει το νησι μου 

ΒΟΜΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  

23 Φεβ 2022, 01:23 

Με πρακτικές τύπου αποφασίζουμε,διατάζουμε και τελικά επιβάλουμε ,χωρίς τη σύμφωνη 

γνώμη του λαού της Σκύρου την εγκατάσταση αιολοκών σταθμών , καταστρατηγήται το 

αναφαίρετο δικαίωμα των Σκυριανών να αποφασίζουν κατόπιν διαβούλευσης αυτοί για κάθε 

αλλαγή που παρα τις όποιες διαβεβαιώσεις ενδέχεται να πλήξει σε βαθμό μη αναστρέψιμο το 

οικιστικό περιβάλλον καθως και τη χλωρίδα και πανίδα του πανέμορφου αυτού 

νησιού!!Απαράδεκτο.... 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παναγιώτου-σταμάτης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δουφλης-αντώνης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαδόπουλος-νίκος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ξανθουλησ-σταματησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μπαλωτησ-ιωαννησ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βομβασ-μιχαλησ


Ποντίκη Κατερίνα  

23 Φεβ 2022, 01:27 

Είναι γνωστές σε ολους οι ωφελειες απο την τοποθετηση των ανεμογεννητριων για τις 

εταιρειες εγκαταστασης και ποιοι ωφελουνται πισω απο αυτες . Οπως επισης ειναι γνωστοι 

λογοι της καταστροφης για την αδικημενη Σκυρο και τον αδικημενων κατοικων της ,που οι 

περισσοτεροι ασχολουνται με τον πρωτογενη τομεα και τον τουρισμο με τους φυσιολατρες της 

ξεχωριστης φυσης του βουνου τον σπανιων πουλιων και λουλουδιων . ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΟΣ 

ΚΟΧΥΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA  . Βιολογικα , οικολογικα , γεωλογικα , γεωμορφολογικα , 

αισθητικα παρκα Ή αιολικα παρκα με γιγαντιεες; ανεμογεννητριες παλιας τεχνολογιας που τις 

πετουν τα αλλα κρατη στα σκουπιδια , που ερημωνουν το ωραιο βουνο μας και την 

προστατευομενη περιοχη . 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΧΥΛΑ 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΧΗΜΙΑ  

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΕΣ  

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ  

εως ποτε ολα στο βωμο του χρηματος   

ολοι Σκυριανοι απεναντι σε οτι λεγεται επεμβαση καταστροφη της φυσης !! 

Baumann Christian  

23 Φεβ 2022, 01:32 

no wind power for Mount Kochylas 

ΒΟΥΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

23 Φεβ 2022, 01:32 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΡΓΟ! Δεν θα έπρεπε καν να γίνεται διαβούλευση γι'αυτο. Η έκταση του 

πρόκειται να καλύψει το μισό νησί με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον και τον 

τουρισμό που αποτελεί την βασική πηγή εισοδήματος των κατοίκων του νησιού.  

ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

23 Φεβ 2022, 01:35 

Αδύνατο να πραγματοποιηθεί ένα έργο στο οποίο η πλειονότητα του νησιού είναι ενάντια απο 

την πρώτη στιγμή καθώς πρόκειται να επιφέρει τεράστια οικολογική καταστροφή σε μια 

προστατευόμενη περιοχή (περιοχή NATURA 2000) αλλά και στο σύνολο του νησιού. Να είστε 

σίγουροι ότι θα βρείτε όλους τους κατοίκους απένατι σας. 

Σοφιανόπουλος Νικόλαος  

23 Φεβ 2022, 01:39 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#ποντίκη-κατερίνα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#baumann-christian
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βουβακη-ευαγγελια
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παντελη-κατερινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σοφιανόπουλος-νικόλαος


1) Πρόκειται για μια κολοσσιαία εγκατάσταση, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς 

τις διαστάσεις των ανεμογεννητριών, η κλίμακα της οποίας είναι παντελώς ασύμβατη με το 

μέγεθος του νησιού. 

2) H εγκατάσταση θα βρίσκεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της εντός περιοχής Natura, που 

περιλαμβάνει Ζώνες Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας που αποτελούν βιότοπο για 

πολλά πτηνά, ορισμένα από τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενα είδη 

3) Η αλλοίωση του ανάγλυφου της Νότιας Σκύρου θα είναι πολύ μεγάλη και θα δημιουργήσει 

σημαντική οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του 

νησιού. 

4) Για την εγκατάσταση των τεράστιων ανεμογεννητριών απαιτούνται πολλά συνοδά έργα 

ιδιαιτέρως επιβαρυντικά για το φυσικό περιβάλλον (εκτεταμένο οδικό δίκτυο σε μια παρθένα 

περιοχή και τεράστιες ποσότητες τσιμέντου για τις βάσεις). 

5) Η επένδυση βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την βούληση της τοπικής κοινωνίας (ο Δήμος 

αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί ομόφωνα κατά του έργου, 

https://www.skyros.gr/neo/55/deltio-tupou-koino-anemogennitries). 

Επισυνάπτεται ένας εξαιρετικός οδηγός της Ιρλανδικής κυβέρνησης για την βέλτιστη 

αξιολόγηση και εφαρμογή αιολικών πάρκων. Για μια χώρα που έχει διακηρύξει ότι θέλει να 

ηγηθεί στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θεωρώ κάτι ανάλογο απαραίτητο. 

Αντ’ αυτού προχωρούμε χωρίς ένα Εθνικό Ρυθμιστικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας, που θα υποστηρίζει την διαδικασία αδειοδότησης με τον καθορισμό 

προτεραιοτήτων σε στρατηγικό επίπεδο. Το βασικό ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει ένα 

τέτοιο σχέδιο, εκτός από το πού θα ήταν βέλτιστο να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες στην 

Ελλάδα, είναι το πόσες χρειάζονται πραγματικά για να επιτευχθούν οι σχετικοί στόχοι της 

χώρας. 

https://www.gov.ie/en/publication/9d0f66-draft-revised-wind-energy-development-

guidelines-december-2019/ 

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

23 Φεβ 2022, 01:44 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

https://www.skyros.gr/neo/55/deltio-tupou-koino-anemogennitries
https://www.gov.ie/en/publication/9d0f66-draft-revised-wind-energy-development-guidelines-december-2019/
https://www.gov.ie/en/publication/9d0f66-draft-revised-wind-energy-development-guidelines-december-2019/
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγγελουσησ-δημητρησ


στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

Gray Susan  

23 Φεβ 2022, 01:48 

Ποια λογική μπορεί να υποστηρίξει την κατασκευή ανεμογεννητριών σε ένα νησί που 

φημίζεται για τη φυσική του ομορφιά και που στηρίζεται στον τουρισμό για τα προς το ζην; 

Από  τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της αιολικής ενέργειας είναι ο θόρυβος και η οπτική 

ρύπανση. 

Οι ανεμογεννήτριες θα διακόψουν διαφορετικά γραφικά τοπία και η κατασκευή αιολικών 

πάρκων θα διαταράξει τους φυσικούς οικοτόπους των τοπικών ειδών. Επίσης, οι λεπίδες τους 

μπορούν να βλάψουν και να σκοτώσουν είδη που πετούν μέσα τους, όπως έντομα, πουλιά και 

νυχτερίδες. 

Εάν αυτό το σχέδιο προχωρήσει, θα είναι καταστροφικό για τη Σκύρο. 

Διαμάντη Αγγελική  

23 Φεβ 2022, 01:51 

Προσωπικά διαφωνώ κάθετα με την εγκατάσταση ανεμογεννητρίων στο νησί καθώς αυτή η 

επεμβατικη ενέργεια συνάδει με την καταστροφή φυσικών τοπίων που θα μετατραπούν σε 

βιομηχανικές ζώνες.Τόσο η χλωρίδα όσο και η πανίδα θα επηρεαστούν ανεπανόρθωτα με 

μοναδικο κίνητρο το οικονομικό όφελος των συγκεκριμένων επιχειρηματιών. 

Παπανικολάου Αλέξανδρος  

23 Φεβ 2022, 01:52 

Ώς Σκυριανός  είμαι αντίθετος στην ωμή παρέμβαση στο φυσικό πλούτο του όμορφου νησιού 

μας. ΟΧΙ στην παρέμβαση στην προστατευόμενη περιοχή natura. 

ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες στην Σκύρο.  

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  

23 Φεβ 2022, 01:53 

α) υπερβολικά μεγάλη εγκατάσταση για το νησί, και σε αριθμό αλλά και σε διαστάσεις 

ανεμογεννητριών 

β) εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εντός περιοχής Natura 

γ) εγκατάσταση και εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι 

ιδιοκτήτες. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#gray-susan
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#διαμάντη-αγγελική
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπανικολάου-αλέξανδρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αγγελουσησ-σπυροσ


δ) οπτική όχληση από σχεδόν όλες τις τουριστικού ενδιαφέροντος πλευρές του νησιού 

ε) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απεγκατάστασης με τη λήξη της διάρκειας ζωής τους 

στ) ξεπερασμένη τεχνολογία, ενώ για την εγκατάσταση της απαιτούνται έργα καταστροφικά 

για το περιβάλλον 

ζ) η τοπική κοινωνία σύσσωμη, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια έχουν ταχθεί κατά του έργου 

Παπαγεωργίου Ηλίας  

23 Φεβ 2022, 01:56 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ναι μεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενος καλύτερου 

αύριο, ωστόσο αυτή η ενέργεια δεν λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση αφού θα 

εγκατασταθεί εντός περιοχής NATURA και δεν έχει γίνει ξεκάθαρο τι προβλέπεται σχετικά 

με την απεγκατάσταση τους, μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής τους. Είναι, λοιπόν, έκδηλο, 

πως η τοποθέτηση ΑΠΕ, θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην τοπική κοινωνία όσο 

και στο οικοσύστημα του νησιού.  

Παππάς Ιωάννης  

23 Φεβ 2022, 02:06 

Wind promises a clean and free source of electricity that would reduce our dependence on 

imported fossil fuels and the output of greenhouse gases and other pollution. The Greek 

goverment is promoting the construction of vast wind "farms," encouraging private companies 

with generous subsidies and regulatory support.  

A little research, however, reveals that wind power does not in fact live up to the claims made 

by its advocates and that its impacts are multiple and have negative effects. 

Turbines are not as green as they claim. The average cost for properly decommissioning each 

one runs close to $500,000, with the gigantic fiberglass  blade not being recyclable. Wind 

turbines also generate noise, and at a residential distance of 300 metres (980?ft) this may be 

around 45?dB. Habitat loss and fragmentation are the greatest impacts of wind farms on 

wildlife. Windmills like other human buildings create a hostile? environment for wildlife life. 

So how will the project in Skyros benefit the island and the local population? Are the locals 

getting free power ?? Is the proposal company having a pre set plan for decommission with the 

total cost put up front in a trust account managed by the local goverment? Is there a plan for 

protecting the wildlife and habitat? How about the visual rape of the nature?   

  

Gray Susan  

23 Φεβ 2022, 02:17 

Ποια λογική μπορεί να υποστηρίξει την κατασκευή ανεμογεννητριών σε ένα νησί που 

φημίζεται για τη φυσική του ομορφιά και που στηρίζεται στον τουρισμό για τα προς το ζην; 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαγεωργίου-ηλίας
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παππάς-ιωάννης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#gray-susan-2


Από  τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της αιολικής ενέργειας είναι ο θόρυβος και η οπτική 

ρύπανση. 

Οι ανεμογεννήτριες θα διακόψουν διαφορετικά γραφικά τοπία και η κατασκευή αιολικών 

πάρκων θα διαταράξει τους φυσικούς οικοτόπους των τοπικών ειδών. Επίσης, οι λεπίδες τους 

μπορούν να βλάψουν και να σκοτώσουν είδη που πετούν μέσα τους, όπως έντομα, πουλιά και 

νυχτερίδες. 

Εάν αυτό το σχέδιο προχωρήσει, θα είναι καταστροφικό για τη Σκύρο. 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

23 Φεβ 2022, 02:30 

Το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο θέτει όρους και περιορισμούς αναφορικά με τη χωροθέτηση 

ΑΠΕ εντός προστατευομένων περιοχών και εντός δασικών εκτάσεων. Καθώς η επιτελική 

σύνοψη της επένδυσης, η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό προς διαβούλευση, δεν 

περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για το εν λόγω έργο και τις δυνητικές του επιπτώσεις στα 

ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος, καθίσταται αδύνατη η εξαγωγή συμπερρασμάτων και 

κατ' επέκταση η διαμόρφωση ορθής άποψης επ' αυτού. Ωστόσο, με μία πρώτη ματιά, και με 

βάση τα λιγοστά στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα, φαίνεται ότι είναι μικρή η πιθανότητα το 

εν λόγω έργο να πληρή όλες τις προϋποθέσεις χωροθέτησής του στη συγκεκριμένη περιοχή 

και δη εντός προστατευόμενης περιοχής Natura2000. Επιπλέον, για την υλοποίηση ενός 

τέτοιου μεγέθους έργου απαιτείται πληθώρα μελετών τις οποίες δεν φαίνεται να έχει εκπονήσει 

ο φορέας του έργου (π.χ. απαιτείται ειδική ορνιθολογική μελέτη για εγκατάσταση ΑΠΕ σε 

Special Protection Area). Συνεπώς, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου δεν θα πρέπει να 

εγκριθεί. 

Chrysikos Anthony  

23 Φεβ 2022, 02:30 

Protect the ecosystem of Skyros,Greece .  Wind Turbines are NOT BENEFICIAL! 

Πετριόλης Αλέξης  

23 Φεβ 2022, 02:33 

For more than 15 years now, the residents of Skyros have been fighting to prevent the largest 

industrial installation of wind turbines in Greece with a capacity of more than 290 MW and a 

height of more than 170 meters each (and of actual out-dated technology), within an area that… 

• hosts one of the largest population of hawks in the world (falco eleonorae) 
• cover mountain plateaus which give shelter to the unique free living Skyrian horse 
• has a hill vegetation that traditionally and currently is used for high-quality yields in animal 

husbandry and beekeeping 
• has enormous potential for eco-tourism 

The area has been designated by national and European legislation relied upon scientific 

expertise as… 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#φιλιππουση-αικατερινη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#chrysikos-anthony
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#πετριόλης-αλέξης


• a Protected “NATURA 2000”-Area, specifically… 
• a special habitat protection zone 
• an area of high importance for bird breeding 

According to conducted research and evaluation the planned industrial investment will… 

• affect the existing local ecosystem, mainly the area’s unique fauna 
• irreversibly harm biodiversity 

As for immediate human livelihood interests, the planned investment… 

• will destructively affect the mild, largely pristine island landscape in the South, which is a big 
capital for the island 

• is a threat to serious economic activities of a capable part of the permanent residents of the 
island 

Last but not least, this investment is a direct undermining of sustainable tourism. 

  

Thus, with the planned investment given, so-called strategic planning turns out to be strategic 

annihilation. 

As known, the municipality of Skyros and all the collective bodies of the island are opposed to 

the installation – a unity rarely been seen on the island in modern times! 

 

Respect existing laws! 

Respect the people’s vote! 

 

NO to industrial hybris, YES to sustainable livelihood and smooth development! 

NO to the installation of an out-dated technology (on-shore wind turbines), YES to incentives 

and funding to municipalities and communities for their energy autonomy with small 

interventions that will be proportional to the scale of each place! 

NO to a strategy in favour of short-sighted interests, YES to strategic planning that is worth its 

name! 

Κουσουνάδης Πέτρος  

23 Φεβ 2022, 02:35 

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών τεράστιων διαστάσεων σε τόπους όπως η Σκύρος 

παραβιάζει βάναυσα την αρμονία και τις κλίμακες του τοπίου, καταστρέφοντας μια για πάντα 

την περιοχή, μεγάλο μέρος της οποίας αποτελεί βιότοπο, περιοχή NATURA και πρέπει να 

διαφυλαχτεί με κάθε τρόπο ανέγγιχτη. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουσουνάδης-πέτρος


Εκτος όμως από την συγκεκριμένη περιοχή, η αλόγιστη εγκατάσταση ανεμογεννητριών χωρίς 

πρόβλεψη αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας αποτελεί έναν από τους ασταθεστερους 

τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει σαν αποτέλεσμα, την απορρύθμιση του 

δικτύου, την δυσλειτουργία των υπολοίπων συμβατικών μονάδων παραγωγής και την αύξηση 

του κόστους στο ρεύμα χωρίς την ανάλογη μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χωρίς την 

αναμενόμενη μείωση αερίων ρύπων. 

Τα όσα θυσιάζονται για την εγκατάσταση χιλιάδων ανεμογεννητριών σε όλη την Ελλάδα, 

τοπία, δάση, μνημεία, κοινωνίες, είναι υπερπολλαπλάσια σε σχέση με όσα κερδίζουμε από 

αυτές τις εγκαταστάσεις. Όλοι μας, εκτός από τους "επενδυτές" 

Σταματήστε την καταστροφή της χώρας μας, των νησιών μας, των βουνών μας, των δασών 

μας, των ζωών μας.  

Δεν σας ανήκει τίποτα από αυτά. 

ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

23 Φεβ 2022, 02:44 

Η Σκύρος είναι νησί ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς. Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών (και δη 

σε προστατευόμενη περιοχή) θα είναι καταστροφική για το φυσικό περιβάλλον και το μέλλον 

του νησιού και των κατοίκων του. Δε συμφωνώ με την εγκατάστασή τους. 

Τα βουνά και τα νησιά δεν είναι, και δε μπορούν να γίνουν μπαταρίες... Ας τα σεβαστούμε. 

Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος  

23 Φεβ 2022, 02:48 

H επένδυση είναι τεράστια για το μέγεθος του νησιού και ενδέχεται να αλλοιώσει την 

αρχιτεκτονική του τοπίου του. Επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο να διαταράξει την οικολογική 

ισορροπία των ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας. Μολονότι οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας μπορούν να συμβάλλουν στην εξομάλυνση της ενεργειακής κρίσης και να 

αποτρέψουν την επερχόμενη κλιματική αλλαγή, πρέπει να διερευνηθεί έαν στην προκειμένη 

περίπτωση το περιβαλλοντικό κόστος είναι μικρότερο από το αντίστοιχο όφελος. Π.χ. πρέπει 

να συνυπολογιστεί ως παράμετροι ο αριθμός των στρεμμάτων των δασικών εκτάσεων που 

πρέπει να εκχερσωθούν για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, και ο μέσος χρόνος ζωής 

των ανεμογεννητριών. 

Κρομμύδα Ελένη  

23 Φεβ 2022, 02:49 

Αντιτίθεμαι σε κάθε εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ σε μικρά γραφικά νησιά όπως η 

Σκύρος. Το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας δεν πρέπει να λυθεί εις βάρος του μοναδικού 

συγκριτικού της πλεονεκτήματος της ομορφιάς του τοπίου. Πιστεύω ότι η ύπαρξη αιολικών 

θα υποβαθμίσει το νησί ως τουριστικό προορισμό.  

ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

23 Φεβ 2022, 02:51 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μητσογιαννησ-χαραλαμποσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παπαϊωάννου-κωνσταντίνος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κρομμύδα-ελένη
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μαντζικοσ-χαραλαμποσ


φτανει η ασελγεια και η δολοφονια της  φυση στον βωμο του χρηματος! 

Petrioli Annette  

23 Φεβ 2022, 02:56 

This is frightening. So destructive and cynical. 

The distortion of reality is impressive: 

- Nature should be destroyed in order to preserve it. 

People are told that this is for a greater good and that their lives would improve. - 

But, the Skyrian people certainly don't believe these lies. They know that this threatens their 

livelihoods. 

So, the only answer to this project is NO. There is no argument for the installation of a huge 

wind turbine park 

in the Natura 2000 area of the magical "Mount Kochylas" - a mountain which is also part of 

the cultural heritage for the islanders. 

We stand by the Skyrian people. 

  

  

  

  

  

Βαρδαρός Ισίδωρος  

23 Φεβ 2022, 03:10 

Ντροπή σας να ξεπουλάτε τον τόπο για δύο φράγκα για να οικονομήσουν οι πολυεθνικές και 

να αρπαξετε κι εσείς κανα ψίχουλο.. Τέτοιοι είστε. Χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη, χωρίς 

κανένα όφελος των ντόπιων , και το ρεύμα στα ύψη.. Καμία ανοχή!!! 

Κοντογιαννη Ολια  

23 Φεβ 2022, 03:10 

Ας ακούσουμε τους κατοίκους της Σκύρου,ας σταθούμε δίπλα τους σε αυτόν τους τον αγώνα! 

Ας σταθούμε ενάντια στην λεηλασία της φύσης και στον κατακερματισμό της ντόπιας 

δραστηριότητας που την βαφτίζουμε "ανάπτυξη''. Ναι στις ανανεώσιμες πήγές ενέργειας οι 

οποίες όμως γίνονται με δημόσια διαβούλευση,κυρίως των ντόπιων, στηρίζονται σε 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#petrioli-annette
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#βαρδαρός-ισίδωρος
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κοντογιαννη-ολια


ουσιαστικές και πολυεπίπεδες μελέτες και συμβαδίζουν με την δυναμική και τον χαρακτήρα 

του τόπου στον οποίο δύνανται να πραγματοποιηθούν! Όχι στο παρόν έργο εγκατάστασης 

αιολικών στη νότια Σκύρο!   

Μακρή Άννα  

23 Φεβ 2022, 03:14 

Είναι τουλάχιστον αφελές, ανεύθυνο κι επικίνδυνο να επικροτήσει κανείς την εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών και μάλιστα τέτοιου βεληνεκούς σε μια προστατευόμενη περιοχή Natura στο 

όρος Κόχυλας της Σκύρου. Με πρόσχημα τη δήθεν πράσινη ανάπτυξη θυσιάζονται στο 

βωμό των οικονομικών συμφερόντων ολόκληρα οικοσυστήματα. Χάρη στο πολύτιμο έργο της 

ομάδας του Skyros Project με συνιδρυτές την Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Αγωγής και Επικοινωνίας, ΠαΔΑ, κα Κωνσταντίνα Σκαναβή και τον Πρόεδρο του Λιμενικού 

Ταμείου Σκύρου, κ. Κυρικάκο Αντωνόπουλο, η Σκύρος προβάλλεται διεθνώς, διακρίνεται 

παγκοσμίως για τις περιβαλλοντικές δράσεις και την ευαισθησία προς το περιβάλλον κι έχει 

γίνει πόλος έλξης τουριστών, που αναζητούν την επαφή με τη μοναδικότητα της φύσης και της 

βιοποικιλότητας του νησιού. Αυτή την εικόνα του νησιού μας οφείλουμε να σεβαστούμε και 

να προστατεύσουμε. 

ΝΑΙ στην πράσινη ανάπτυξη με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος!  

ΟΧΙ στη βιομηχανική επένδυση σε περιοχές Natura! 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ  

23 Φεβ 2022, 03:18 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ, με περισσότερα  από 200 μέλη, εκφράζει την 

έντονη αντίθεσή του στην υπό διαβούλευση επένδυση που αφορά στην  εγκατάσταση έξι 

αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 

299.6 MW στην θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» του Δήμου Σκύρου και την ηλεκτρική 

διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

Α.Ε.».   

Η πολιτιστική ταυτότητα του νησιού είναι άμεσα συνεδεδεμενη με το νότιο (ορεινό) τμήμα 

της Σκύρου εκεί όπου  διαχρονικά, η περιοχή χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται  ως 

βοσκότοπος και μελισσότοπος. Το Βουνό είναι για εμάς πηγή ζωής. Πάνω απο το 80% των 

κτηνοτρόφων της Σκύρου δραστηριοποιείται σε αυτήν την περιοχή όλο τον χρόνο.  Το Βουνό 

δεν είναι ακατοίκητο, εμείς είμαστε οι κάτοικοί του.  Το έργο που επιχειρείται στον τόπο μας 

θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες στην πρωτογενή μας παραγωγή. 

 Συντασσόμαστε με την καθολική και διαχρονική αντίθεση του Δήμου Σκύρου, των  συλλόγων 

και φορέων, των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού και ζητάμε να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ το 

έργο. 

Παππάς Νεκτάριος  

23 Φεβ 2022, 03:19 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#μακρή-άννα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#συνεταιρισμοσ-σκυρου-αγροτικοσ-αγροτικοσ-συνεταιρισμοσ-σκυρου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#παππάς-νεκτάριος


Θα ήθελα να σας εκφράσω την πλήρη αντίθεσή μου στο προτεινόμενο έργο. Κινδυνεύει να 

καταστραφεί μη αναστρεψιμα ένας πολύ σημαντικός τόπος που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη 

παγκοσμίως αποικία του αυστηρά προστατευόμενου είδους γερακιού Μαυροπετρίτη (Falco 

eleonorae). 

Ταυτόχρονα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας. 

 

Δυστυχώς ο τρόπος που ρυθμίζονται οι "επενδύσεις" στα αιολικά είναι εντελώς απαράδεκτος 

και κοντόφθαλμος. 

Για αμφιλεγόμενη παραγωγή ηλεκτρισμού που δεν μπορεί καν να αποθηκευτεί, επιλέγεται να 

θυσιαστεί ο φυσικός πλούτος της χώρας. 

  

  

  

  

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ  

23 Φεβ 2022, 03:27 

Αρχικά δεν θεωρούσα ιδιαίτερα αρνητικά συτά τα έργα, πλέον δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει 

να" ναι τόσο μεγάλα όπως & που πάνε τα χρήματα αυτά, η παραγόμενη αυτή ενέργεια που θα 

έπρεπε να μειώνει τους λογαριασμούς & όχι να τους αυξάνει, άρα προς τι;  τι να πούμε για το 

περιβάλλον που ποτέ δεν θα είναι ίδιο. 

Seago Ruby  

23 Φεβ 2022, 03:34 

This is me expressing my hate for this government idea. I cannot express enough how awful 

this will be for the island of Skyros. There is international concern about the danger this 

puts the heritage and beauty of Skyros in. I love this island as I know so many others do. This 

would cause such damage to wildlife and animal habitats, and is such an obviously awful idea, 

one I thought people would stay away from due to the massive current scare of global 

climate crisis, affecting not just humans but wildlife too. DO NOT destroy this 

majestic, authentic landscape and island.  

Linder Andreas  

23 Φεβ 2022, 03:34 

NO to the destruction of the island’s remaining natural landscape, which is a big capital for the 

island. 

YES to sustainable energy innovations and to investments that respect the people’s will and 

interests. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#διαμαντακοσ-σαραντοσ
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#seago-ruby
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NO to the thwarting of existing and well-founded legislation by arbitrary planning and orders. 

YES to a strategy that is aware of the responsibility to protect ecosystems and biodiversity. 

  

NO to an out-of-scale wind turbine industry in Skyros. 

YES to the participation of all residents in the production of clean energy. 

  

NO to the short-sighted installation of out-of-date turbines which soon will end up as industrial 

waste. 

YES to the recent directive of the European Union which wants all regenerative energy 

investments in either photovoltaic or wind turbines to be made from now on mainly at sea so 

that they can be easily removed (for maintenance and in case of technological modification to 

come). 

  

LET REASON PREVAIL! 

καλαιτζιδη μελινα  

23 Φεβ 2022, 03:42 

οχι μονο δεν παιρνουμε ρευμα απο τις ανεμογεννητριες αλλα μας τις παρουσιαζετε και σαν 

συνεχεια της φυσης . 

οι φωτογραφιες που δημοσιευει η ελεταεν απο αιολικα παρκα μαλλον  νεκρες φυσεις θυμιζουν 

και οχι ζωντανους ,αποδοτικους 

οργανισμους 

λεω οχι στην εγκατασταση γιατι επιβαλλεται στους ανθρωπους και τη φυση της σκυρου με 

ορους καθαρα κερδοσκοπικους 

  

  

  

Λεοντής Ιωσήφ  

23 Φεβ 2022, 03:56 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλαιτζιδη-μελινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#λεοντής-ιωσήφ


Θέλουμε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που να εντάσσονται όμως στο φυσικό τοπίο και στις 

τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. 

Η εγκατάσταση των συνήθων ανεμογεννητριών αλλοιώνει αισθητικά το τοπίο και οι υποδομές 

για την εγκατάσταση και λειτουργία τους αλλοιώνει το έδαφος και τις δασικές εκτάσεις, 

επηρεάζοντας τη χλωρίδα και την πανίδα. Ο θόρυβος από τη λειτουργία τους είναι ενοχλητικός 

και για τους ανθρώπους που ζουν κοντά τους. 

Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το βαθμό απόδοσης των ανεμογεννητριών. 

Η ανάπτυξη ανεμογεννητριών στα ελληνικά νησιά νομίζω ότι θα πρέπει να είναι αντικείμενο 

οργανωμένου χωροταξικού σχεδιασμού και διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες. 

Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει πώς θα αποκατασταθεί το τοπίο, όταν 

σταματήσουν να χρησιμοποιούνται οι ανεμογεννήτριες και ενδεχομένως καταργηθούν, 

εξαιτίας της ανάπτυξης και εφαρμογής κάποιας νέας τεχνολογίας παραγωγής ενέργειας. 

Η εγκατάσταση μίας μεγάλης υποδομής αιολικού πάρκου στη Σκύρο πιστεύω ότι θα αλλοιώσει 

το φυσικό τοπίο (αισθητικά, το έδαφος, το υπέδαφος, τη χλωρίδα και προστατευόμενη πανίδα). 

Οι υποδομές τους θα επηρεάσουν αισθητά τον παραγωγικό του χαρακτήρα (κτηνοτροφία - 

τουρισμός) δίνοντάς του μία τελείως διαφορετική αναπτυξιακή τροχιά, καθώς πιθανότατα το 

νησί θα μετατραπεί σ' ένα μεγάλο χώρο παραγωγής ενέργειας που θα απωθεί κατοίκους και 

τουρίστες, αποκόπτοντας βίαια τη συνέχεια του τόπου και του χρόνου. 

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για το εάν θα πρέπει να γίνει μία τέτοιας κλίμακας 

εγκατάσταση στη Σκύρο ή όχι, νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί αποκλειστικά και μόνο από όσους 

η ζωή θα επηρεαστεί σημαντικά, δηλαδή, από την τοπική κοινωνία της Σκύρου. Δεν είναι 

σωστό κανένας να τους επιβάλλει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής από αυτόν που οι ίδιοι 

επιλέγουν για τον τόπο τους και τον εαυτό τους. 

καλαιτζιδη μελινα  

23 Φεβ 2022, 04:02 

οχι μονο δεν παιρνουμε ρευμα απο τις ανεμογεννητριες αλλα μας τις παρουσιαζουν και σαν 

συνεχεια της φυσης . 

οι φωτογραφιες των αιολικων παρκων που δημοσιευει η ελεταεν μαλλον σε νεκρες φυσεις 

παραπεμπουν και οχι 

σε ζωντανους αποδοτικους οργανισμους 

λεω οχι στην εκμεταλευση των ανθρωπων και της φυσης της σκυρου με σκοπο το  κερδος . 

. 

Καρακίτσου Αλεξάνδρα  

23 Φεβ 2022, 04:11 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καλαιτζιδη-μελινα-2
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#καρακίτσου-αλεξάνδρα


Υπερβολική εγκατάσταση σε ένα μικρό νησί και σε μεγάλο μέρος περιοχής Natura! Έχει 

εξεταστεί για την οικολογική καταστροφή που θα προκαλεσει αυτή η εγκατάσταση; Αγαπαμε 

τον τόπο αυτό  και είμαστε ΚΑΤΑ του έργου αυτου! 

Αλούπη Μαρία-Στέλλα  

23 Φεβ 2022, 04:14 

Ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ» υπ’ αρίθμ. 

8500/30-9-2021 αίτηση πρέπει να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ, καθώς: 

Το σύνολο σχεδόν του έργου χωροθετείται εντός των προστατευόμενων περιοχων GR2420006 

(ΕΖΔ-ΖΕΠ) - «Σκύρος: Όρος Κόχυλας» και GR2420009 (ΖΕΠ) – «Νησίδες Σκύρου και 

Θαλάσσια Περιοχή» του δικτύου NATURA 2000 και η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει 

θεσπίσει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό 

των κατάλληλων στόχων διατήρησης και των κατάλληλων μέτρων διατήρησης όσον αφορά 

τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας, οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Η 

παράλειψη αυτή οδήγησε στην καταδίκη της Ελλάδας στις 17/12/2020 από το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο (C849/19), ενώ έχει αποσταλεί στην Ελλάδα αίτημα EU Pilot (ΕUP(2021)9806) 

(‘αιτιολογημένη γνώμη’, δηλαδή ένα βήμα πριν από ακόμα μια παραπομπή στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο) σχετικά με τη μη ορθή μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη του άρθρου 6 παρ. 3 

της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας.  

Υπό το πρίσμα των παραπάνω και ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη το έργο εκπόνησης των Ειδικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και της θεσμοθέτησης συγκεκριμένων στόχων και μέτρων 

διατήρησης και ζωνών διαχείρισης μέσω των προβλεπόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) 

για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000, είναι παράτυπη και σίγουρα έξω 

από κάθε πλαίσιο επενδυτικής ασφάλειας η ένταξη μιας τέτοιας κλίμακας επέμβασης σε 

περιοχές του δικτύου Natura 2000 στις Στρατηγικές Επενδύσεις. Επιπλέον, το Συμβούλιο της 

Επικρατείας μέσω της ΣτΕ 1690/2020 απόφασής του έχει κρίνει νόμιμη την απαγόρευση 

εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ στην περιοχή μελέτης του έργου, καθώς η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ θα 

οδηγήσει σε διατάραξη της “οικολογικής ακεραιότητας” του τόπου “σε ό,τι αφορά στην 

υποστήριξη του είδους” (του μαυροπετρίτη, καθώς η περιοχή φιλοξενεί το 7% περίπου του 

παγκόσμιου πληθυσμού του είδους) και σε “δυνητική απειλή” για τη βιοποικιλότητα της 

Σκύρου και την οικολογική ακεραιότητα της περιοχής του όρους Κόχυλα. Το "πάγωμα" 

μάλιστα με πράξη νομικού χαρακτήρα της αδειοδότησης νέων έργων και 

δραστηριοτήτων,συμπεριλαμβανομένων των έργων ΑΠΕ, εντός των περιοχών Natura μέχρι 

την έκδοση των ΠΔ προστασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας των Οικοτόπων 

ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 11 περιβαλλοντικές 

οργανώσεις: https://www.callisto.gr/blog/periohes-aney-dromon-ena-kalo-ergaleio-gia-tin-

prostasia-tis-ellinikis-fysis-kai-ena-meteoro 

 

Μαρία-Στέλλα Αλούπη 

Εκπαιδευτικός, BSc Biologia PhD Restoration Ecology 

 

  

Σαριλίδης 35007 Αλέξανδρος  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#αλούπη-μαρία-στέλλα
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#σαριλίδης-35007-αλέξανδρος


23 Φεβ 2022, 08:43 

 Όχι στα αιολικά πάρκα πού πιο πολύ καταστρέφουν παρά προσφέρουν!! 

smith perrin  

23 Φεβ 2022, 09:48 

I am writing to the government body responsible for the terrible decision of filling a large part 

of Skyros with the projected wind farm: 

How can a government agency decide this for people who are so vehemently opposed to it, and 

have been for years? This should be the decision of the people of Skyros, who will have to live 

alongside the turbines. They will have to live next to a land once rich in biodiversity, only to 

be cleared of all that has been allowed to flourish due to the absence - or near absence - of 

man's destructive forces. There is a responsible way to build a windfarm, and then there is this. 

This cannot be allowed to proceed.  

As a prospective traveller to Greece, I would look for places unspoiled by man and machine, 

in addition to the culture that makes Greece was it is. Greece is known for its rich history, its 

food, and...the beauty of its islands. But if the natural element of the islands is destroyed - if 

you ALLOW them to be torn up and destroyed - why would I go? Why would anyone? 

What does Greece's economy depend on? Industry? Oil? Tech? Its tourism. So why cut off 

what you have to give? 

Γεωργιου Θοδωρης  

23 Φεβ 2022, 10:07 

Οι κατοικοι ειναι αντιθετοι οπως και οι υπολοιποι που αγαπησαμε αυτο το νησι...Στο 

συγκεκριμενο μερος εχω περασει 1,5χρονο της ζωης μου και ειναι ενα απο τα πιο αγρια και 

ομορφα μερη που εχω παει. Εκει στις 3 μπουκες ειναι και ο ταφος του Μπρουκ, ο οποιος 

ερωτευτηκε το μερος και θελησε εκει να θαφτει ατενιζωντας τις 3 εισοδους του πελαγους. 

Ειναι κριμα να διαλυσετε τοσο ομορφο και παρθενο μερος.Η Σκυρος εχει δωσει τα παντα στην 

πατριδα χαριζοντας τα πιο ομορφα μερη στο Πολ.Ναυτικο και στην Αεροπορια για την 

προστασια μας...Σταματηστε πια τον βιασμο...Φτανει πια...Ειναι αλλο το τοποθετω 10 

ανεμογεννητριες για τις αναγκες του νησιου σε ρευμα και αλλο το βουλιαζω 1 νησι για τις 

αναγκες ολοκληρης της αθηνας...Αληθεια γιατι δεν βαζετε ανεμογεννητριες στην αθηνα?? Και 

συγκεριμενα εκει στο σπιτι του Αδωνη που τοσο τις αγαπαει.... 

ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΑΝΝΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ  

23 Φεβ 2022, 10:31 

Ο Σύλλογος  «Δίκτυο Ποιότητας Σκύρου» ,με μελη   από τον τουριστικό, ξενοδοχειακό και 

εμπορικό κλάδο του νησιού ζητά να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας 

«ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ» με την υπ’ αρίθμ. 8500/30-9-2021 αίτηση για τους εξής 

λόγους: 

  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#smith-perrin
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#γεωργιου-θοδωρης
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#κουτσουπη-αννα-συλλογοσ-δικτυο-ποιοτητασ-σκυρου


Αναφέρεται στην Επιτελική Σύνοψη Επένδυσης ότι με την συγκεκριμένη επένδυση, κατά τη 

φάση λειτουργίας των ΑΣΠΗΕ, θα δημιουργηθούν εξήντα (60) νέες θέσεις εργασίας. 

Εξετάζοντας όμως τα κατά τόπους αιολικά πάρκα που ήδη λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια 

σε ολόκληρη τη χώρα, οι εν λόγω επενδύσεις δεν απορροφούν τόσο ανθρώπινο εργατικό 

δυναμικό παρά δημιουργούν μόνο ελάχιστες θέσεις εργασίας. 

Αντίθετα είναι βέβαιο ότι θα χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας στη Σκύρο από την βλάβη 

που θα υποστεί ο τουρισμός του νησιού, λόγω οπτικής και ακουστικής ρύπανσης. 

θα χαθούν  εκατοντάδες θέσεις εργασίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται οχι μονο στον 

τουρισμό αλλα και στα σχετικά με αυτόν επαγγέλματα.   

Επομένως, δεν τεκμηριώνεται ούτε η δημιουργία επιπλέον νέων θέσεων εργασίας που 

προβλέπεται από το νόμο 4864/2021 ως κριτήριο προκειμένου να αποτελεί στρατηγική 

επένδυση ούτε τεκμηριώνεται πουθενά στη υπο διαβούλευση επένδυση η στρατηγική της 

βαρύτητα στην τοπική οικονομία σύμφωνα με τον ίδιο νόμο. 

  

Η Σκυρος είναι τουριστικός προορισμός και μάλιστα με μεγάλη δυναμική ανάπτυξης τα 

τελευταία χρονια .Η τροποποίηση της σε βιομηχανική περιοχή θα είναι απολυτως 

επιζήμια στην οικονομικη ζωη του τοπου 

  

Επισης για ποια «Ποιότητα» ζωής θα μιλάμε όταν αυτές οι βιομηχανικού τύπου 

εγκαταστάσεις με  ύψος της κάθε Α/Γ (σύνολο 58) ανερχόμενο περίπου σε 180 μ. (105 μ. 

πυλώνας και 150 μ. διάμετρος πτερωτής) ισοδύναμο προς πύργο ύψους 60 ορόφων  η οσο το 

υψος του καστρου της Σκυρου υψους 179 μ,. 

Ολοκληρωτικη καταστροφή για το νησι μας . 

  

Δανια Κωνσταντινα  

23 Φεβ 2022, 10:36 

Αλλη  μια  περιβαλλοντικη    δολοφονικη  επικειμενη   ενεργεια   εις  βαρος ενος ακομη 

μικρου παραδεισου της Χωρας μας!! 

Σταματηστε τωρα!!! 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

23 Φεβ 2022, 10:47 

Η πράσινη μετάβαση της Ελλάδας δεν δύναται να επιτευχθεί εις βάρος της Σκύρου και της 

τοπικής κοινωνίας. Οι επιπτώσεις της τεράστιας εγκατάστασης θα επιδεινώσουν την 

περιφερειακή απόκλιση, γεγονός το οποίο αντιτίθεται στην Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τους στόχους της. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#δανια-κωνσταντινα
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependyste-sthn-ellada/strathgikes-ependyseis/ependytika-erga/erga-pros-diavoulefsi/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-299-6-mw-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82#στεργιου-δημητρα

