
Γιώργος Σκοπελίτης 

Θέλω να δηλώσω την αντίθεση µου στην δηµιουργία αιολικού πάρκου στην Σκύρο. 

Αγγελική Δρανδάκη  

Θέλω να δηλώσω την αντίθεση µου στην δηµιουργία αιολικού πάρκου στην Σκύρο. 

Τάσος Σκουρλής  

Όχι στην καταστροφή προστατευοµενων περιοχών µε την εγκατάσταση τερατωδων 
αιολικών σταθµών.  

Χάρης Σταυρινός  

Είναι έγκληµα κατά του πλανήτη η µετατροπή της ιδιαίτερης οικολογικής  
σηµασίας και πανέµορφης Σκύρου σε εργοστάσιο Βιοµηχανικής Κλίµακας Πηγών  
Ενέργειας 
   Παρακολουθούµε αγανακτισµένοι αυτή την κίνηση που γίνεται αυτά τα  
χρόνια µε αποφάσεις που η µορφή τους παραπέµπει κατευθείαν σε εποχή  
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 
  µε κινήσεις κάτω από το τραπέζι µεταξύ των µεγαλοβιοµήχανων και της  
εκκλησίας 

   Ο πλανήτης Γη για να είναι σε ισορροπία και κατοικίσιµος για τον  
άνθρωπο τουλάχιστον, πρέπει να βρίσκεται εντός κάποιων ορίων σε κάποια  
οικολογικά µεγέθη. 
   Ένα από τα σοβαρά αυτά µεγέθη είναι οι παράµετροι βιοποικιλότητας. 
   Ο µαυροπετρίτης είναι ένα είδος που ταξιδεύει σε µεγάλα γεωγραφικά  
πλάτη στη γη, ο παγκόσµιος πληθυσµός του είναι εξαιρετικά µικρός 
  και αναπαράγεται στη Σκύρο 
   Είναι, λοιπόν, ζήτηµα διάσωσης της παγκόσµιας βιοποικιλότητας να µη  
γίνουν Βιοµηχανικής Κλίµακας Αιολικός Σταθµός στη Σκύρο 
   Μόνο αυτός ο λόγος αρκεί για να σταµατήσει κάθε νύξι για τέτοιου  
τύπου έργα 

   Με ποιο δικαίωµα πραγµατικά µπορεί να γίνει τέτοια παρέµβαση και να  
αλλοιώσει ένα νησί, την κοινωνία του, το ενδιαίτηµά του; 

Η κοινωνία και οι θεσµοί στη Σκύρο έχουν πάρει τις αποφάσεις τους για  
το θέµα και είναι τεράστια ύβρις να γίνει παραβίαση αυτών των αποφάσεων. 

Ellie Strik 

όχι ανεµόµυλοι στη Σκύρο 
óchi anemómyloi sti Skýro 



Νίκος Σοφιανόπουλος 

Εύχοµαι να αποτραπεί αυτή η καταστροφική “επένδυση”. 

Νικόλαος Βαρσαµής 

Όχι στα γιγαντιαία εκτρώµατα που υποβαθµίζουν το φυσικό µας περιβάλλον!! 

Petra Donis 

Since 1981 we come to Skyros for holidays, also friends of us and always our two 
sons with friends. 
We spend 4 weeks minimum, last year and the next years 7 weeks on the Island. 
we don't agree at all with the destruction of the south, regarding the construction of 
a wind farm. 

Please get the nature reserve!!!!!!!!!!!!!!!! 

Τράκος Ελευθέριος-Γραφείο γενικού τουρισµού Skyros Travel and Tourism 

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’ 
αριθµ.  
8500/30-9-2021 αίτηση για τους εξής λόγους:  
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. Εξετάζοντας τα 
υπόλοιπα αιολικά πάρκα  
που ήδη λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα γίνεται κατανοητό ότι δεν απορροφούν 
τόσο ανθρώπινο  
δυναµικό.  
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.  
Συγκεκριµένα την περιοχή επισκέπτονται οργανωµένα πλήθος τουριστών από δύο 
πτήσεις charter .   
(Αυστρία και Γαλλία) από µεγάλους tour operators µε τους οποίους συνεργάζοµια 
προσωπικά και είµαι 
σίγουρος ότι θα εγκαταλείψουν τον προορισµό σε περίπτωση υλοποίησης του 
έργου.   
     



        Εποµένως, δεν τεκµηριώνεται η δηµιουργία επιπλέον νέων θέσεων εργασίας 
που προβλέπεται από το 
νόµο 4864/2021 ως κριτήριο προκειµένου να αποτελεί στρατηγική επένδυση  
Αντίθετα οδηγεί το τοπικό 
ανθρώπινο δυναµικό στην ανεργία.  
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. 

Αµέρισσα Κούρου 

Με το παρόν δηλώνω τη ρητή και κατηγορηµατική αντίρρησή µου στην κατασκευή  
αιολικών πάρκων σε περιοχές Natura της Σκύρου.  
Τέτοιες επιχειρηµατικές / επενδυτικές πρωτοβουλίες είναι βέβαιο ότι θα 
προκαλέσουν ανεπανόρθωτη και µαζική διατάραξη της ισορροπίας και της 
βιοποικιλότητας του τόπου. Απειλούν άµεσα όχι µόνο τα προστατευόµενα είδη (λχ 
σκυριανό αλογάκι), αλλά και την ευηµερία της ίδιας της τοπικής κοινότητας, 
αποµειώνοντας τις παραδοσιακές δραστηριότητες της κτηνοτροφίας, µελισσοκοµίας 
κοκ, ενώ είναι αναµενόµενη και η εξ αυτών συρρίκνωση του τουρισµού. 

Kyva Cypresskills 

Δεν συµφωνώ σε αυτόν τον τεράστιο αριθµό ανεµογεννητριών και στην σάπια 
τεχνολογία της Γερµανίας, που δεν είναι ανακυκλώσιµη. Το όρος Κόχυλας είναι 
περιοχή Natura και έτσι πρέπει να παραµείνει. 

Μηναίδη Θεοδώρα 

Όχι Αιολικό πάρκο στην Σκύρο ,όχι άλλα στην Εύβοια. 

Μαρία Κονδύλη 

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. 



Ελένη Μπεχλιβανίδη 

Ως αιρετοί, εξουσιοδοτείστε για την προστασία και διαχείριση της δηµόσιας 
περιουσίας 
και όχι για την παραχώρηση αυτής, σε καταστροφείς. 
Η δηµόσια γη δεν αποτελεί ιδιοκτησία σας, για να την εµπορεύεστε 
προς όφελος της αλλοδαπής ή ολίγων της ηµεδαπής. 
ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ! 
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΗ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΝΗΚΕΙ - ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΙΡΕΤΟΙ. 

Θεανώ Βάχλα 

Η Ελλάδα είναι ένα σύνολο από ευαίσθητα οικοσυστήµατα διάσπαρτα σε ορεινούς 
όγκους και νησιωτικά συµπλέγµατα. Ένα από αυτά είναι ο Κόχυλας, µεγάλο µέρος 
του οποίου αποτελεί περιοχή NATURA 2000. Το προτεινόµενο έργο εγκατάστασης 
ανεµογεννητριών, τέτοιας κλίµακας, θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητα, τους φυσικούς πόρους του νησιού και κατ' επέκταση την τοπική 
κοινωνία της Σκύρου, η οποία ως τώρα διαχειρίζεται τους πόρους της µε βιώσιµο 
τρόπο. Κάθε βιοµηχανικό µοντέλο ανάπτυξης που καταστρέφει τη γη και 
διαταράσσει τις ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες και τη ζωή της τοπικής κοινωνίας 
που εναρµονίζεται µε τη φύση και τις ανάγκες της δεν αποτελεί βιώσιµη λύση. Ας 
µην αποτελέσει ο Κόχυλας µια από τις καταγραφές στο µαύρο κουτί της γης που θα 
καταγράφει τις αµαρτίες της ανθρωπότητας στην κλιµατική κρίση.  

Pierluigi Piscopo 

The "Windfarm Project" will lead to the exploitation and pauperization of the area 
sorrounding Rupert Brooke's Grave, a very peaceful and calm environment. It 
would be a damage for both nature and the cultural heritage of Skyros, resulting in 
loss in cultural tourism and natural resources. For these reasons it must be stopped 
or entirely re-evaluated on landscape and ecological basis. Preservation is the key. 

Σκοπελίτη Μαρία  

Θέλω να δηλώσω την αντίθεση µου στην δηµιουργία αιολικού πάρκου στην Σκύρο. 

Kristy Del Coro (Lambrou) 

I am writing to express my strong opposition to the windmill project in Skyros. This 
project would destroy so much beauty of the natural land and essentially change 
the identity of the island and its people. There are few places in the world that have 
so much land that remains untouched by mankind and Skyros is one of those 
places.  
These windmills would be devastating to the historical and cultural preservation of 
the island and also make it a much less desirable destination for tourists, having a 



significant negative impact on the economy. Moving forward with this project would 
be a tremendous irreversible mistake.  

Άνθη Γιαννοπούλου  

Είµαι ενάντια στην καταστροφή της βιοποικιλοτητας, της φυσικής οµορφιάς του 
νησιού από την εταιρεία ENTERPRICE GREECΕ.  
Το όρος Κόχυλας, πρέπει να αποσυρθεί από τα σχέδια - τις καταστροφικές 
επενδύσεις της εταιρείας, που σκοπό έχουν το κέρδος γι αυτή και όσους 
εµπλέκονται και ουδεµία σχέση έχουν µε πράσινη ανάπτυξη.  

Νίκος Αθανασόγλου 

Αν και είµαι υπέρ της αειφορίας, νοµίζω πως το σχεδιαζόµενο αιολικό πάρκο στη 
Σκύρο είναι υπερβολικά µεγάλο εν σχέσει µε το µέγεθος του νησιού. 

Λιανά Ασπρογέρακα Περάκη 

Είµαι κατηγορηµατικά αντίθετη µε την τοποθέτηση αυτού του υπέρογκου αριθµού 
ανεµογεννητριών στο ιερό και ευτυχώς ανέγγιχτο από τον πολιτισµό µέχρι σήµερα 
νότιο µέρος της Σκύρου µας.  
Και στη σκέψη µόνο ότι θα επαναληφθεί το αποτρόπαιο θέαµα της Νότιας 
Καρυστίας σε αυτό το απαράµιλης άγριας οµορφιάς τοπίο όπου πριν από αιώνες 
γεννήθηκε και εξακολουθεί ακόµη εκεί να αναπαράγεται το σκυριανό αλογάκι  µου 
προκαλεί αποτροπιασµό. Τα κέδρα που από την ορµή των ανέµων περήφανα 
στέκουν σαν σµιλεµένα από επιδέξια χέρια γλύπτη δίνουν στο τοπίο µια 
εξωπραγµατική αίσθηση σαν να βρίσκεται κανείς σε άλλο γεωγραφικό πλάτος και 
µήκος.  
Η σχεδιαζόµενη εγκατάσταση ανεµογεννητριών συνεπάγεται διάνοιξη νέων 
δρόµων, εκτεταµένες χωµατουργικές εργασίες που θα διαταράξουν ανεπανόρθωτα 
την σπάνια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.  

Ζητώ την άµεση απόσυρση αυτού του εφιαλτικού για το νησί µας σχεδίου. 

Νικόλαος Κότσαλης  

Όταν σε ένα νησί που είναι το αεροπλανοφορο του Αιγαίου βάζεις 160µ πύργους 
και δεν έχεις την βέβαιη υποστήριξη των κατοίκων δεν είναι στρατηγικά ορθό. 
Επίσης το κόστος µεταφοράς της ενέργειας από Σκύρο στην κατανάλωση είναι 
πολύ µεγαλύτερο σε σύγκριση µε άλλα νησιά που είναι κοντά στο Λαύριο 
παραδειγµατος χάρη.  



Taryn FitzGerald 

Dear Officers, 

Please cancel the wind turbines on Skyros Island!! And save the ecosystem in the 
area!! 

Thank you! 

Στυλιανή Παλαιολόγου 

Θα ήθελα να δηλώσω την αντίθεσή µου στην εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου 
στο Νότιο τµήµα του νησιού της Σκύρου. 
Λέω ΟΧΙ στην εγκατάσταση τέτοιου υπέρογκου µεγέθους ανεµογεννητριών διότι 
αυτό θα οδηγήσει σε µια άνευ προηγουµένου φυσική καταστροφή και 
βιοµηχανοποίηση του τόπου , αγνοώντας την µοναδική πανίδα και χλωρίδα στο 
συγκεκριµένο σηµείο, που µάλιστα πρόκειται και για προστατευόµενη περιοχή 
Natura 2000. 
Εξάλλου για να µιλήσουµε και µε αναπτυξιακούς όρους, στη Νότια Σκύρο τα 
τελευταία χρόνια προωθούνται ήπιες µορφές ανάπτυξης, αποτελώντας σηµαντικό 
πόλο έλξης για οικοτουρισµό και τουρισµό ορνιθοπαρατήρησης, διατηρώντας ένα 
σηµαντικό δίκτυο πεζοπορικών διαδροµών ενώ συγκεντρώνει επισκέπτες και 
ειδικούς µε ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της υψηλής οικολογικής αξίας της 
περιοχής. Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν δουλειές , ζωή και χρήµατα στο νησί µε 
όρους αειφορίας και βοηθούν στο να παραµείνουν οι κάτοικοι στον τόπο και όλο το 
παραπάνω προσφέρει αναπτυξιακά στο νησί βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα 
πολύ περισσότερο από την σχεδιαζόµενη επένδυση. 
Είναι χρέος µας να παρέχουµε στην κοινωνία, τους κατοίκους και τα παιδιά µας ένα 
καλύτερο αύριο και τίποτα λιγότερο.  

Maurice Smith 

As a friend and regular visitor of Skyros Island, I oppose the government's plans for 
the massive expansion of wind farms on the island!  



Δηµήτρης Προύσαλης  

Το έργο είναι δυσανάλογο του µεγέθους του νησιού, και οι πρότερες εµπειρίες από 
τη διεθνή υιοθέτηση τέτοιων επνεδυτικών σχεδίων και µορφών δείχνουν µια 
υποβάθµιση του περίγυρου φυσικού περιβάλλοντος και µια αναποτελεσµατική και 
δυσλειτουργική παρουσία των όποιων εγκαταστάσεων. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά η 
γνώµη της τοπικής κοινωνίας που θα υποστεί τις συνέπειες της παρουσίας των 
σχεδιαζόµενων µονάδων. Χάθηκαν τα ξερονήσια του Αιγαίου, όπου µονάχα ο αέρας 
περνά και διαβαίνει; Η Σκύρος δεν πρέπει να πειραχτεί, είναι από τα λίγα νησιωτικά 
περιβάλλοντα που κρατούν µια ατµόσφαιρα παραδοσιακότητας. Να µην γίνει 
εγκατάσταση ανεµογεννητριών στην Σκύρο! 

Katrina Marsden 

A short e-mail to express my concerns about the proposed development on the 
island of Skyros which seems to be of excessive size for the island and can cause 
significant harm to habitats and species present on the island. I hope that it will be 
reconsidered and at least adapted to reflect the needs of the island.  

Μαργαρίτα Κουρτπαρασίδου 

ΝΑΙ στην αιολικη ενέργεια για την ενεργειακή επάρκεια του νησιού. 
ΟΧΙ στην αιολική βιοµηχανοποίηση της Σκύρου και στην χωροθέτηση τους σε 
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η επένδυση είναι υπερβολική σε µέγεθος. Η 
καταστροφή του περιβάλλοντος και µάλιστα προστατευόµενου (περιοχή Natura) θα 
είναι απόλυτη. 
Στόχος για το µέλλον της Σκύρου είναι ο εναλλακτικός και ποιοτικός τουρισµός 
σύµφωνα µε τη διατήρηση των παραδοσιακών µέσων διαβίωσης των κατοίκων και 
ΟΧΙ η αιολική βιοµηχανία. 
Δηλώνω την εναντίωση µου. Στηρίζω µαζί µε τους Σκυριανούς και Σκυριανές το 
νησί, κόντρα σε αλόγιστες επενδύσεις. 

Celia Andres Calvo 

Here some words about why the reference project in subject should be stopped and 
my support to all population living is Skyros. 
  
  
the execution of this project will disrupt the fragile ecosystems and natural habitats  
- including the areas that are part of the European Union's Natura 2000 network of 
protected areas, destroying the country's biodiversity.  

We do not forget also how intimately is  connected a balanced and well protected 
environment with human health and well-being, and this has to be seen not only as 
a legal obligation of the country, but also as one of the most important individual 
and social rights. 
  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm


Renewables have to be part of the country's energy policy, but their development 
must be based on a national spatial plan, always based on environmental 
protection and respect for the history of the place. 
  
  
Respect existing laws! 
Respect the people’s vote! 

Παντελής Σιαµπάνος 
  
Η εγκατάσταση 58 ανεµογεννητριών σε ένα όρος σε νησιωτικό περιβάλλον µοιάζει 
φαραωνικό έργο. 
Το έργο προφανώς έχει υπερτοπική χρήση και αλλοιώνει αισθητικά µεγάλη έκταση. 
Έχουµε ανάγκη τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αλλά σε µεγέθη που εξυπηρετούν 
την τοπική κοινωνία. 

Σοφία Φιλιππίδου  

Όχι στην εγκατάσταση ανεµογεννητριών στο όρος Κόχυλας της Σκύρου. Η περιοχή 
είναι χαρακτηρισµένη περιοχή Natura και η µετατροπή του σε βιοµηχανικό πάρκο 
θα αλλοιώσει το τοπικό οικοσύστηµα και την πολιτισµική αξία του Βουνού.  

Συµεωνίδου Παναγιώτα 

 Έχοντας ζήσει στη Σκύρο από το 2004 έως το 2014 είχα την τιµή να γνωρίσω από 
κοντά αυτό το ξεχωριστό νησί.Γνώρισα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους που 
αγαπούν τη Σκύρο και εδώ και χρόνια ζουν  σε αυτή , µε λιγότερες ανέσεις και 
παροχές από αυτές που προσφέρουν τα µεγάλα αστικά κέντρα.Αγαπουν µάλιστα 
τόσο πολύ τον τόπο τους που δεν εξαγοράζονται µε δελεαστικές ψεύτικες 
υποσχέσεις! Όλο αυτό το διάστηµα έχουν τεκµηριώσει µε σαφή  επιχειρήµατα τους 
λόγους που δεν επιθυµούν την εγκατάσταση τόσο µεγάλων αιολικών πάρκων στο 
νησί τους. Είναι υποχρεωσή µας να σεβαστούµε την άποψη τους! 

Michael Schroeder 

No windmills in Skyros! 

A deep friend of Skyros 

Johanna Smith 

kein Windpark auf der Inseln Skyros!




Μάνος Σταθάκης  

Διαφωνώ πλήρως µε το όλο εγχείρηµα. 
Δεν πρέπει να υλοποιηθεί σε καµία περίπτωση. 
Οι ανεµογεννήτριες τον µόνο σκοπό που εξυπηρετούν,είναι την οικονοµική 
επιβίωση της βιοµηχανίας που τις παράγει. 
Αν το ψάξει κάποιος,το µόνο που διαπιστώνει ότι το τελικό όφελος προς τον 
πλανήτη είναι µηδέν. 
Τα υλικά που χρειάζεται µια τέτοια κατασκευή,για να παραχθούν,έχουν τεράστιες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Στην περίπτωση της Σκύρου,εφόσον γινόταν όλο αυτό το τερατούργηµα,θα είχαµε 
πολλαπλή καταστροφή του περιβάλλοντος. 
Ας ψάξουν αλλα µέρη να επιβάλουν την οικονοµική ανάπτυξη τους. 
Θα µας βρουν αντιµέτωπους. 

Γιάννης Μπουρµάς 

Τέλος!!  

Δώσαµε, δώσαµε, δώσαµε!! 

Αυτός ο τόπος δεν θα γίνει δικό τους. Είναι και θα µείνει δικός µας!! 

ΟΧΙ στους ανεπιθύµητους ιµπεριαλιστές µε ράσο και µπλε µανδύα "πράσινης 

ανάπτυξης”!! 

Bjork Flock 

Don't put windmills on the south of skyros. 
The disadvantages are way more than some potential advantages. 
The place is a Paradise, too pity to extinguish this unique beauty. 

Σταύρος Παπάζογλου 

Η εγκατάσταση των ανεµογεννητριών σε όλο το νότιο τµήµα της Σκύρου επί της 
ουσίας θα καταστρέψει χωρίς επιστροφή ένα µοναδικής οµορφιάς και σηµασίας 
τοπίο και βιότοπο. Η επένδυση αυτή είναι αντιφατική, όταν µε την επίφαση της 
«πράσινης» ενέργειας µεταθέτει, το βάρος σε λίγους, µοναδικούς και ανέγγιχτους 
από την ανθρώπινη επέµβαση τόπους. Είµαι απολύτως αντίθετος στην επένδυση 
που προωθείται, τόσο ως επισκέπτης του, όσο και ως επιστήµονας. Το φυσικό 
τοπίο είναι το σηµαντικότερο µνηµείο µας και θα πρέπει να το προστατέψουµε 
πλέον ως τέτοιο.  



Giorgia Donega 

As a Skyros lover, do not destroy the real beauty of this Island. This project is 
completely anti-ecological.  

Δέσποινα Καράγιαννη  

Πώς γίνεται κάποιος να σκέφτηκε µια τόσο σκοτεινή και καταστροφική ενέργεια; 
Δεν είναι δυνατόν ένα τόσο µικρό νησί να καταφέρει να σηκώσει ένα τόσο µεγάλο 
βάρος ενός τέτοιου έργου. 
Δεν φαίνεται να υπάρχει  ΙΧΝΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ  απέναντι σε αυτούς 
τους κατοίκους αλλά και την κληρονοµιά τους. 
ΜΙΑ ΝΟΣΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!! 

Marc Gazhali 

I would like to add the following comment to the discussion on the proposed plan 
for the installation of wind turbines in Skyros: 
“No to the installation of the wind turbines in Skyros! No to the destruction of the 
natural environment and beauty of the island!” 

Christian Abel 

I oppose against the construction and building of the wind generator park in the 
south of the Skyros island. I say NO to the construction project. 
  
Because the project is harming and destroying the wild nature. And is giving 
problems to the tourism on the island. I do not want to look on windmills from the 
coastline or my hotel. Thank you. 

Olaf Schreiber 

I am a frequent traveller to Greece and shocked by this. If the project  
is built, I won't come back. 

Kristina Marxer 

I oppose against the construction and building of the wind generator 
park in the south of the Skyros island. I say NO to the construction 
project. 
  
Because the project is destroying the wild nature. And is giving problems 
to the tourism on the island, looking at huge windmills while bathing or 
dining in a restaurant. 
  



Michaela Petrioli  

STATEMENT: NO to the proposed project. 
  
I oppose against the construction and building of the wind generator park in the 
south of the Skyros island. I say NO to the construction project. 
  

• It is damaging the NATURA 2000 composition for living species as of birds 
residing and passing by. This is a fact acknowledged by hundreds of 
scientists throughout Europe and stated in a huge variety of publications. All 
arguments that need to be considered seem not to apply to the plans that 
were published by the investors group. This needs to be under guardians of a 
wider scientific survey, as it is not really well planned right now. 

• It is affecting tourism on the island, as it is seen and probably heard to the 
crowd from almost everywhere on the main islands coastline. Where there 
are lots of hotels, restaurants and bars. That will produce a hazardous 
situation to the owner of these strategic touristic institutions. 

• It is damaging the ground and soil of the area. There will be massive 
intervention with concrete to the ground that leads to inacceptable 
compression to an area that is totally wild and infrastructure free as it is right 
now. 

Dieter Jirmann Heidl 

I strongly object to the planned installation of wind turbines on Skyros. 
While I support the installation of projects for renewable energy in general the 
Skyros project does neither match requirements for state of the art technology nor 
does the choice of placement reflect any consideration for the island's natural 
habitat which attracts visitors from all over Europe (like me), year by year. 
Proceeding with this system will cause damage for the island which can not be 
mended; therefore I urge you to stop the project. 

Ιωάννης Ρίπης  

Ως µέλος του ΕΟΣ Χαλκίδας και ως Έλληνας πολίτης συµφωνώ και 
προσυπογράφω το παρακάτω κείµενο του ΕΟΣ Χαλκίδας για την τοποθέτηση Α/Γ 
στην Νήσο Σκύρο! 

"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 
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." 

Γιάννης Παπαθανασίου 

Φτάνει πια! Δε σας επιτρέπουµε να καταστρέψετε τον τόπο µας! 

Μαργαρίτα Κούσου 

Ανεµογεννήτριες; Όχι, ευχαριστώ! 

Ευγενία Κατσαφάδου  

Όχι ανεµογεννήτριες στη Σκύρο! 

Ευαγγελία Θεοδοσάκη  

Επισκεφθηκα το νησι της Σκυρου και θεωρω ότι η εγκατασταση ανεµογεννητριών 
θα υποβαθµισει σηµαντικα το περιβάλλον, το τοπιο και το χαρακτηρα του νησιου. 

Γιάννης Καλαµόπουλος  

Είµαι κι εγώ κάθετος ενάντια σε αυτό το καταστροφικό Project! Ναι στις 
ανεµογεννήτριες αλλά µε µέτρο και µε γνώµονα την αειφορο ανάπτυξη και 
προστασία του µοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του νησιού  για την προστασία 
όλων των εµπλεκοµένων!! 

Μαργαρίτα Σταµατάκου 

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%20
LIFE%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  

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://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


µέτρο και στη µικρή κλίµακα του νησιού, συνθήκες που θα καταστρατηγηθούν  
βάναυσα και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση έγκρισης του γιγαντιαίου Αιολικού  
Σταθµού. 

Ευτυχία Πετράκου  

ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΣΚΥΡΟ...ΕΙΝΑΙ 
ΚΡΙΜΑ...ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΚΕΙ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

Lutz Helmke 

STATEMENT: NO to the proposed project. 
  
I oppose against the construction and building of the wind generator park in the 
south of the Skyros island. I say NO to the construction project. 
  

• It is in its dimension not cost effective - transportation over 85 kilometres 
through deep sea to mainland will lose most of energy to the water. 

• It is damaging the NATURA 2000 composition for living species as of birds 
residing and passing by. This is a fact acknowledged by hundreds of 
scientists throughout Europe and stated in a huge variety of publications. For 
everyone to look up construction guidelines for implementing wind generators 
in areas like the south of Skyros. All arguments that need to be considered 
seem not to apply to the plans that were published by the investors group. 
This needs to be under guardians of a wider scientific survey, as it is not 
really planned right now. 

• It is affecting tourism on the island, as it is seen and probably heard to the 
crowd from almost everywhere on the main islands coastline. Where there 
are lots of hotels, restaurants and bars. That will produce a hazardous 
situation to the owner of these strategic touristic institutions. 

• It is damaging the ground and soil of the area. There will be massive 
intervention with concrete to the ground that leads to inacceptable 
compression to an area that is totally wild and infrastructure free as of now. 

Christine Hoogenstein  

I wish to express my concerns and opposition with reference to the installation of 
the Windturbines Farms in Skyros.They are noisy, They kill birds, They are 
eyesores. They require roads into open country. They cause fires. They fail during 
storms. The power is not reliable. Require power lines to remote areas. 
Maintenance is high. Blades are not recyclable. 



Τσαουσίδου Σοφία  

Η καταστροφή της φύσης µας για τα κέρδη, είναι µέγιστο έγκληµα που µας βρίσκει 
κάθετα αντίθετους! 

Μαρία Κουκάρα 

Διαφωνώ µε την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην Σκύρο. 

Καλλιόπη Φραγκούλη Νεζερίτη  

Στηρίζουµε τον αγώνα σας. 

Τσαουσίδου Σοφία  

Η καταστροφή της φύσης µας για τα κέρδη, είναι µέγιστο έγκληµα που µας βρίσκει 
κάθετα αντίθετους! 

Γεώργιος Παναγιώτου 

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. Αυτό 
το έργο τερατούργηµα θα έχει τραγικές συνέπειες στο περιβάλλον, την οικονοµία, το 
τουρισµό, τη κοινωνία και θα αλλοιώσει µόνιµα το τοπίο, την οικολογική και 
πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. 

Ronit back 
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) 
• is provided with 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 
• offers enormous potential for eco-tourism 
The area has been designated by national and European legislation relied upon 
scientific expertise as... 
• 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 seen on the island in modern times. 
Respect existing laws! 
Respect the people’s vote! 
NO to industrial hybris, YES to sustainable livelihood and gentle 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! 

Thank you 

Lydia Gonthier 

Hello 
I declare not to welcome as many windmills in Skyros and to be against the current 
project. 

Carola Bender 

I have been visiting the island of Skyros as a tourist and as a friend for more 
than 30 years and have been influenced by the extremely friendly people, their 
customs and the unique landscape that opens up in the north and south of the 
island. Skyros has become a second home for me, my family and my friends. I 
have made new friends here and part of my family has settled here. 
Skyros is my love, it gives me the peace and relaxation. No other part of this 
european world offers this fascination to experience nature and people 
harmoniously. 
I would like us to realize that technological intervention in the flora and fauna 
of this greek island will cause irreparable damage that must be prevented. 
Please stop the plans to convert Skyros into a wind farm. 
Please stop the planned industrial investment that will impact the existing local 
ecosystem, and mainly irreversibly damage the area's unique fauna and 
biodiversity. 



  
Thank you. 

Δηµήτρης Κυριάζης  

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 
ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΛΙΟΣΙΔΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 

Ευαγγελία Δανιήλ 

Να µην περάσει αυτή η απόφαση, θα αλλοιωθεί η Σκύρος µας.  
Δεν θα µας θυµίζει τίποτα από εκείνη πια. 

Στέφανος Κυριάζης  

Η καταστροφή του Φυσικού Κάλλους της Σκύρου, η ενδεχόµενη απώλεια ή και 
µόλυνση των υδάτων του Βουνού που καταλήγουν στην πηγή "Νύφι" και κατ 
επέκταση στην Θάλασσα, η οπτική και ενδεχοµένως ακουστική όχληση από την 
παρουσία και την λειτουργία των ανεµογεννητριών στην πλειοψηφία των κατοίκων 
του νησιού, και γενικότερα η καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας της Σκύρου, 
πρέπει να παροτρύνουν κάθε συνειδητοποιηµένο πολίτη να υπογράψει ενάντια σε 
αυτήν την σχεδιαζόµενη οικολογική καταστροφή. 

Wolfgang Eger 

I am against the windpark!!! 

Lio Romain 

No to the proposed installation of a wind energy parks consisting of 58 wind 
turbines in the South of Skyros. 

Caspar Reinhart 

I am AGAINST the project. 

I have two reasons 

1  By creating so called „clean energy“ you have to destroy nature.YOU DESTROY 
MORE THAN YOU EARN.. 
By building all the roads to have access to the site of the turbines, you destroy the 
landscape of the Vouno, destroy the habitat of all ships and horses, plus the habitat 
of all the birds that transit in spring and autumn- 

2. The more important point is RECYCLING 



The wings of the great turbines are made of a special alliage of metal to resist the 
immense effort and vibrations. 
It is a newly developed alliage which CAN NOT BE RECYCLED. So after 20 years, 
when the wings will be old and don’t do their work, break, fall down, they will just be 
left on the spot, filling the mountain with gigantic rests of metal. For ever, as in 20 
years, nobody will be responsible to take them away. 
That is the main reason to be AGAINST the wind turbine park in Skyros 

Hasmah Charles 

No to the installation of the wind turbines in Skyros! No to the destruction of the 
natural environment and beauty of the island! 

Μαρία Καταροπούλου 

Όχι σε ανεµογεννήτριες στη Σκύρο. 

Ροτζἐλα Μούσα  

Να µην µπουν ανεµογεννήτριες. 

Κοµνηνὀς Παπαληµνάιος  

Eκ πρώτης ακούγεται παράδοξο. 
Ας αντιµετωπίσουµε την περιβαντολλογική κρίση, µετατρέποντας το µισό νησί του 
Λυκοµήδη σε αιολικό πάρκο.Εγκαθιστώντας,δηλαδή, 58 ανεµογεννήτριες µε ύψος 
όσο ένας ουρανοξύστης (175µ) στον φυσικό βιότοπο του µαυροπετρίτη γερακιού 
και του σκυριανού αλόγου. Δέκα περισσότερες απ'όσες υπάρχουν συνολικά σε όλες 
τις οροσειρές της Ευρώπης. Ένα µόλις νησί, θα κληθεί να σηκώσει το 10% των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας που πρέπει να παράξει όλη η Ελλάδα. 
Τούτο το παράδοξο αίρεται, αν αναλογιστούµε πως για τους Φαρισαίους της µονης 
Αγίας Λαύρας και για τον Ιδιώτη ,το µόνο που έχει σηµασία είναι το κέρδος. Με κάθε 
κόστος. 
Έναντια στη δυστοπία που προτάσσουν µονή και Κεφάλαιο, η τοπική κοινωνία της 
Σκύρου συσπειρώνεται, ωστέ να µαταιώσει και πάλι την οικολογική καταστροφή του 
νησιού.Μονάχα εκείνη είναι η αρµόδια να αποφασίσει για το µέλλον της· µια 
κοινωνική διαχείριση της ενέργειας. 

Κωνσταντίνος Τριχιάς 

Ο Κόχυλας αποτελεί ένα σηµαντικό οικοσύστηµα, µεγάλο µέρος του οποίου 
αποτελεί περιοχή NATURA 2000. Το έργο εγκατάστασης ανεµογεννητριών, τέτοιας 
κλίµακας, θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, τους φυσικούς 
πόρους του νησιού και κατ' επέκταση την τοπική κοινωνία της Σκύρου, η οποία ως 
τώρα διαχειρίζεται τους πόρους της µε βιώσιµο τρόπο. Κάθε βιοµηχανικό µοντέλο 
ανάπτυξης που καταστρέφει τη γη και διαταράσσει τις ήπιες ανθρώπινες 
δραστηριότητες και τη ζωή της τοπικής κοινωνίας που εναρµονίζεται µε τη φύση και 
τις ανάγκες της δεν αποτελεί βιώσιµη λύση. 



Μαρία Ανδρέου  

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ 

Αντώνιος Κατσάκος  

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ 

Λάκκα Καλογήρου 

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ 

Αντώνης Μήλας 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ  ΜΑΣ 

Αλιγιζάκη Ευανθία 

ΝΑΙ στην αειφορία, ΟΧΙ στην αδιαφορία και καταστροφή του φυσικού πλούτου, της 
σπάνιας χλωρίδας και πανίδας του νησιού!!!!!! 

Laura Gonthier 

I am hereby sending you my  
infos for the petition against the massive windmill project in Skyros. 

Ελένη Μαρία Παπαληµναίου  

Είναι αδιανόητο στο όνοµα της αποτροπής της περιβαλλοντικής κρίσης να 
καταστρέφεται το οικοσύστηµα της Σκύρου. 
Πρόκειται για την ανάθεση ενός έργου που µόνο στόχο έχει το κέρδος των ιδιωτών. 

Dr. Margarethe Herzog 

Ι don't want to be Sold out Skyros Island to 
"Έργα προς διαβούλευση: Εγκατάσταση έργων απε συνολικής ισχύος 299,6 MW 
στην νότια σκύρο και ηλεκτρική διασύνδεση µε το εθνικό σύστηµα µεταφοράς" 

Emma Monsaingeon  

As a skyros lover since 2009, please do not destroy the real beauty of this island. 
This project is completely anti-ecological. 

Laura Touatioui 



Please give up the eolian project, which is an ecological non sense and would ruin 
the beautiful landscapes of the island. 

Victor Monsaingeon  

Please give up the eolian project, which is an ecological non sense and would ruin 
the beautiful landscapes of the island. 

Téa Monsaingeon  

Please give up the eolian project, which is an ecological non sense and would ruin 
the beautiful landscapes of the island. 

MIla Monsaingeon 

Please give up the eolian project, which is an ecological non sense and would ruin 
the beautiful landscapes of the island. 

Ion Herzog 

I disapprove with the idea of building such a huge windmill collection in Skyros. 
Protecting the environment is important but this project is a overexpansion of the 
cause and bad for the island and it's nature and people. The Island is not supposed 
to be sold out. 

Christoph Philips  

I'am against this monstreous Windpark in Skyros. 

Manolis Christodulou 

It's a totally disastrous, shocking and hypocritical project! 

Vivien Roos 

Projects proposed for consultation: Installation of projects with a total capacity of 
299.6 MW in southern Skyros & electrical interconnection with the national 
transmission system. 

Ελένη Σταθοπούλου 

Διαφωνώ µε οποιαδήποτε εγκατάσταση αιολικού στην Σκύρο λόγω της υψίστης 
σηµασίας του νησιού για την εθνική µας ασφάλεια. 

Παναγιώτης Χόντος 



Όχι ανεµογεννήτριες στη Σκύρο. 

Anika Kabani 

I would like to add the following comment to the discussion on the proposed plan 
for the installation of wind turbines in Skyros: 
“No to the installation of the wind turbines in Skyros! No to the destruction of the 
natural environment and beauty of the island!” 

Ursula Sulser 

No! Ochi!  
This project is too big and brings too much out of balance. 
No to such a willful damage! 

In case of that destruction I will avoid Skyros. 

Μαρία Ίσαρη 

Θεωρώ καταστροφική για το νησί απο κάθε πλευράς - οικολογικής, οικονοµικής / 
τουριστικής και αισθητικής - την τοποθέτηση τόσων πολλών ανεµογεννητριών στο 
νησί.  


