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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Mάϊος 2022
Η Κύμη και η Εύβοια σε τεράστιο κίνδυνο από το πιο μεγάλο Αιολικό της χώρας

στο τελευταίο δάσος του νησιού!

Βρομόνερα

Δύο χρόνια  μετά  την δυσάρεστη έκπληξη και  τον
πόλεμο που μας επιφύλασσε το ελληνικό κράτος, κόντρα
στην  Φύση,  το  Περιβάλλον  αλλά  και  το  δικαίωμα
Αυτοδιάθεσης  και  καθορισμού  του  μέλλοντος  μας,  δύο
λοιπόν  χρόνια  μετά  -και  ενώ  άπειρες  νομικές  και
κινηματικές  ενέργειες  έχουν γίνει  και  πολλές  αποφάσεις
οργάνων της πολιτείας έχουν ληφθεί- η επίθεση όχι μόνο
μεγαλώνει,  αλλά  αποθρασύνεται  και  γίνεται  πιο
επικίνδυνη.

Τι  συμβαίνει.  Εδώ  και  δύο  χρόνια  η  Αιολική
Βιομηχανία της χώρας αλλά και του εξωτερικού έχει βάλει
ως  στόχο  επέκτασης  της  την  περιοχή  της  Κεντρικής
Εύβοιας. Αυτό υλοποιείται με μία σειρά αδειοδοτήσεων ή
εξετάσεως  αιτημάτων  εκ  μέρους  της  αρμόδιας  και
θεωρητικά ανεξάρτητης  αρχής  (της  ΡΑΕ)  των οποίων ο
αριθμός  ξεπερνάει  τις  πολλές  δεκάδες  και  συνεχώς
μεγεθύνεται. 

Το  μεγαλύτερο  από  αυτά  τα  έργα  αφορά  την
υπόθεση της  εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που σε συνεργασία
με την ολλανδική Reggeborgh     Invest   και την πορτογαλική

ΕDP Renewables έχει πάρει Άδειες και Βεβαιώσεις Παραγωγού, έχει κάνει συνεχείς  αλλαγές των
θυγατρικών εταιρειών υπό τις οποίες δραστηριοποιείται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και έχει
κατορθώσει  να εντάξει  το επιχειρηματικό της  πλάνο στο νομοθετικό πλαίσιο των Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΑΠΟΦ. 62/2021, ΦΕΚ Β', Αρ. Φύλ. 984, 12-3-2021).

Τώρα  παρουσιάζεται  η  ΜΠΕ του  έργου  (https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1200).  Ήδη
ξεκίνησε η 2μηνη προθεσμία Δημόσιας Διαβούλευσης και επειδή γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή
είναι στο μέγιστο βαθμό προσχηματική και τα έργα προχωρούν κόντρα στις αντιρρήσεις και τα
επιστημονικά κριτήρια, γι’ αυτό αισθανόμαστε ότι πλησιάζουμε στην περιβαλλοντική καταστροφή
του μόνου διασωθέντος από φωτιές και βΑΠΕ τμήματος του νησιού μας.

Το έργο επί της ουσίας είναι ένα σύνολο ΑΣΠΗΕ,  470,4 MW χωρισμένο σε δύο μεγάλες
ομάδες. Εξ αυτών η μεγαλύτερη (περίπου τα 2/3 του έργου) αφορά τα ακόμη παρθένα βουνά της
Κεντρικής  Εύβοιας  και  τα  Κοτύλαια  της  Κύμης.  Το  υπόλοιπο  1/3  (ήδη  έχει  εγκριθεί  .ΑΔΑ:
ΨΖ0Ξ4653Π8-ΣΝΞ ) αφορά την περιοχή κοντά στα Στύρα και το Νημποριό, στη Νότια Εύβοια και
εγκαθίσταται σε περιοχές όχι απλώς αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αλλά ακόμη και κηρυγμένων ή
υπό κήρυξη περιοχών.

Σε όλα τα προηγούμενα πολίτες, κάτοικοι, σύλλογοι, Δήμοι και Περιφέρεια έχουν με κάθε
τρόπο εναντιωθεί. Μόνο από την μεριά της Κύμης έχουν γίνει  16 ενδικοφανείς  προσφυγές (και
Αντιρρήσεις) προς την ΡΑΕ, έχει ασκηθεί Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ  και  συμμετοχή
στην  Δημόσια  Διαβούλευση,  έχουν  υποβληθεί  αιτιολογημένες αντιρρήσεις.  Ομοίως  σε  μεγάλο
βαθμό έχουν πράξει και οι άλλες εμπλεκόμενες περιοχές της Εύβοιας, περί την Δίρφυ, την Σέτα και
τα Στύρα.

Συνολικά κατά του συγκεκριμένου έργου έχουν υποβληθεί: 556 αρνητικές συμμετοχές για
την  ένταξη  του  στις  στρατηγικές  επενδύσεις  (το  100%  των  συμμετοχών  ήταν  αρνητικό,
πανελλαδικό  ρεκόρ ως  προς  τον  αριθμό  των  συμμετεχόντων).  Πέντε  (5) Αιτήσεις Ακυρώσεως
ενώπιον του ΣτΕ. Περίπου 30 Αιτήσεις Αναθεωρήσεως-Ενδικοφανείς Προσφυγές ενώπιον της ΡΑΕ.
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Προσφυγή σε όργανα της ΕΕ (Ευρ. Επιτρ.). Δεκάδες έγγραφα, αιτήματα και χιλιάδες σχόλια έχουν
κατατεθεί ενάντια στην ψευδεπίγραφη αυτή επένδυση.

Οι 3 εμπλεκόμενοι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν λάβει σωρεία αρνητικών αποφάσεων και το
έχουν γνωστοποιήσει. Δυο εκ των 6 βουλευτών του νησιού αρκετά δραστήρια εναντιώνονται ήδη
στο έργο.

Για τα τοπικά και αθηναϊκά ΜΜΕ, ακόμη και ενεργειακά site το θέμα έχει απασχολήσει και
με εξαίρεση ότι εκπορεύεται από συγκεκριμένα κέντρα πολιτικοοικονομικών συμφερόντων κανείς
δεν υπερασπίζεται αυτό το φρικτό επενδυτικό μέλλον που μας επιφυλάσσεται. Ξένα ΜΜΕ, όπως το
AFP, το Euronews, το Α  R  ΤΕ  , το R  euters  , το ΑRD, το France24, το Yahoo news, προσεχώς και η Le
Monde αναδεικνύουν τον παραλογισμό και το γεγονός ότι “οι Ευβοείς υποφέρουν” και αυτά που
γίνονται  είναι  κόντρα στις  ευρωπαϊκές  προτεραιότητες  για την βιοποικιλότητα.  Επίσης  για την
προστασία της Κεντρικής Εύβοιας, δύο φορές έχει υποβληθεί κοινό αί  τημα   περισσότερων των 130
συλλόγων και φορέων που ζητούν διακοπή των βΑΠΕ και δημιουργία Εθνικού Πάρκου.

Παρ’ όλα αυτά, η ΡΑΕ, κόντρα στο Σύνταγμα και τις  αρχές που διέπουν την χρηστή και
διαφανή  διοίκηση  και  διαδικασία,  έχει  απαντήσει  σε  λιγότερες  από  3  προσφυγές  και  έχει
εκκωφαντικά σιωπήσει στις δικές μας Ενδικοφανείς Προσφυγές, στις οποίες η τεκμηρίωση και οι
παραβάσεις  που  καταγράφονται  είναι  προφανές  ότι  δεν  μπορούσαν  να  παρακαμφθούν,  γιαυτό
προτίμησαν να σιωπούν περιμένοντας την ανθρώπινη, οικονομική και αγωνιστική παραίτηση μας.
Ο συλλογισμός τους είναι προφανής: Πόσο θα αντέξουν κόντρα στα οικονομικά μεγαθήρια και
στην δική μας (εξευτελιστική) απαξίωση των προσπαθειών και αιτημάτων τους;

ΟΜΩΣ ΘΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ. Γιατί ο σκοπός μας είναι ιερός και τα μέσα μας είναι τίμια.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για να σώσουμε τον τελευταία θύλακα σχεδόν παρθένου οικοσυστήματος

και βιοτόπων της Εύβοιας.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για να σώσουμε την τελευταία περιοχή του νησιού μας που έχει σε πολύ

μεγάλο βαθμό γηγενή και φυσικά δάση.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ να σώσουμε το μοναδικό ελατοδάσος του Αιγαίου. Το Μοναδικό!
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ να σώσουμε την μεγαλύτερη περιοχή Natura της Εύβοιας, και τα άλλα

μοναδικά οικοσυστημικά και πολιτιστικά στοιχεία που εν περιλήψει θα αναφέρουμε στην συνέχεια.

Ξηροβούνι

Περιληπτικά τα στοιχεία της απειλούμενης
περιοχής και του έργου: 

Από τις 9 Απριλίου  2020 και μετά  η ΡΑΕ
δίνει  συνεχώς  Άδειες Παραγωγής  σε  ένα
τεράστιο  αιολικό  πάρκο  στις  κορυφές  της
οροσειράς  των  Κοτυλαίων,  στα  δυτικά  της
Κύμης,  στο  Ξηροβούνι,  στην  Σκοτεινή,  στην
Δίρφυ -το ιερό για τους αρχαίους και ψηλότερο
βουνό  της  Εύβοιας-  και  σε  όλες  τις  περιοχές
κοντά και γύρω από τα μοναδικά οροπέδια της
Αμπουδιώτισας και της Βρωμονέρας 

(τα μοναδικά σημεία του νησιού που έχουν ακόμη ουρανό απαλλαγμένο από την φωταύγεια και τα
κόκκινα “φανάρια” των α/π της Νότιας Εύβοιας που έχουν εκπορνεύσει τον τόπο μας).

Πρόκειται  για  περιοχές  καλυπτόμενες  από  δάση,  κυρίως  κεφαλληνιακής  ελάτης,  το
νοτιοανατολικότερο μέρος εξάπλωσης στην Ελλάδα και το μοναδικό στο Αιγαίο. Στην οροσειρά
υπάρχουν οροπέδια, δέντρα πολλών αιώνων, και το αξιολογότερο καρστ -  δίκτυ  ο   σπηλαίων και
καταβοθρών  της χώρας, υπό συνεχή εξερεύνηση από Έλληνες και ξένους. Το μεγαλύτερο μέρος
είναι περιοχή Νatura 2000 (GR2420011)  και υπάρχει και το Αισθητικό Δάσος Στενής.  Ακόμη οι
περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Ορνιθοπανίδα (GR 111 Όρη Κεντρικής Εύβοιας,
με εμφανίσεις σπιζαετού, γυπαετών και χρυσαετού) και υπάρχουν 7 ΚΑΖ. Οι πλαγιές των βουνών
δυτικά της Κύμης είναι τόποι κηρυγμένοι (μαζί με τα πολλά χωριά που βρίσκονται εκεί) ως Τοπία
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με κωδικό AT2011005. Ακόμη οι περιοχές αυτές είναι Corine, τόποι
ορειβασίας και Αναρρίχησης, μελισσότοποι και θησαυροί βοτάνων και χλωρίδας.

Το έργο που βρίσκεται στο στάδιο της ΜΠΕ (δηλαδή στο ήμισυ των διοικητικών και νομικών
διαδικασιών για την ολοκλήρωσή του) είναι για το τμήμα της Κεντρ. Ευβοίας ισχύος 285,6 ΜW, με
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68  α/γ  των  4,2  MW,  δηλ.  συνολικού  ύψους  περίπου  180μ.  Για  την  δημιουργία  του  θα
κατασκευασθούν περισσότερα από 56 χλμ νέων δρόμων, θα διαπλατυνθούν περισσότερο από 50
χλμ υφισταμένων δρόμων και  φυσικά θα εκχερσωθούν τεράστιες εκτάσεις  για  τις  θεμελιώσεις.
Κατά τ΄ άλλα το ελληνικό κράτος επιθυμεί ΠΑΔ και χαρακτήρισε 6 από τα άνω των δύο χιλιάδων
ελληνικών βουνών “απάτητα”. Πόση κοροϊδία στο όνομα της κλιματικής αλλαγής...

Θυμίζουμε και τονίζουμε ότι την ίδια στιγμή η ΡΑΕ έχει δώσει αδειες για το Ηφαίστειο του
Οξυλίθου, για την χαράδρα του Μακρυχωρίου (όπου και ο βυζαντινός ναός του Αγ. Δημητρίου, του
1303),  για τον ποταμό Μανικιάτη (ΜΥΗΕ) και για πλήθος άλλων μικρότερων αλλά υβριστικά
επικίνδυνων που δεν γίνεται  να αναφερθούν εδώ (πχ 3 α/γ  πέριξ της  βυζαντινής  Ι.  Μονής Αγ.
Χαραλάμπους Λευκών Αυλωναρίου,  11ος  αι.).  Οι  υπό εξέταση  ή  και  σε  προχωρημένο  στάδια
αιτήσεις δεν αφήνουν κορυφή, πλαγιά ή τόπο της Κεντρικής Εύβοιας χωρίς να τον έχουν βάλει στο
στόχαστρο. Κάθε επίδοξος επιχειρηματίας, με μία εταιρεία 5 ή 10 χιλιάδες ευρώ αιτείται τεράστιες
εκτάσεις, βάζει σε ταλαιπωρία και κίνδυνο χιλιάδες ανθρώπους και παρουσιάζει ως σοβαρή την
πρόταση του για έργα 150 ή 300 εκατομμυρίων ευρώ, όταν η εταιρεία του έχει αστείο κεφάλαιο και
μηδενική εμπειρία. Είναι προφανές όμως ότι όλοι αυτοί αλλού στηρίζονται και λειτουργούν ως
δούρειοι ίπποι...

Καλούμε λοιπόν τους αρμόδιους φορείς, τις αρχές και υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα να
λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλα τα προηγούμενα και να σταματήσουν κάθε περαιτέρω κατασκευή,
σχεδιασμό ή αδειοδότηση αιολικού πάρκου εντός του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και των υπολοίπων
Δήμων της Κεντρικής Εύβοιας

Καλούμε  τους  πολίτες  της  Εύβοιας,  τα  τοπικά  ΜΜΕ,  τους  συλλόγους  και  όλους  τους
ορειβάτες και φυσιολάτρες να προστατέψουν και να βοηθήσουν στην σωτηρία του ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΔΑΣΟΥΣ  ΤΗΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ,  ενός  μοναδικού  οικοσυστήματος  στην  καρδιά  της  χώρας  και  του
Αιγαίου. 

Καλούμε του Δήμους της Κεντρικής Εύβοιας, Κύμης-Αλιβερίου, Διρφύων-Μεσσαπίων και
Ερετρίας-Αμαρυνθίων και την Περ/κή Αυτοδ. Ευβοίας και κάθε συμμετέχουσα σε αυτήν παράταξη
ξεχωριστά,  να  ενεργήσουν  τώρα  και  πραγματικά  για  να  μείνει  πράσινος  ο  τόπος  και  να  μην
θυσιαστεί στην “πράσινη” ανάπτυξη.

Καλούμε  τους  βουλευτές  της  Εύβοιας  να  μιλήσουν,  να  πάρουν  θέση.  Δεν  ζητάμε  να
παζαρέψουν  ανταποδοτικά  ή  να  κάνουν  δηλώσεις  για  τα  μάτια  του  κόσμου.  Ζητάμε  να  πάνε
σύσσωμοι και να απαιτήσουν να σταματήσουν τώρα αυτά τα έργα. Αλλιώς ας ξέρουν ότι η ώρα της
ετυμηγορίας για αυτούς πλησιάζει. 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ!
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΝΑ ΚΑΟΥΜΕ!
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟ ΠΡΟΠΕΡΣΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΝΑ ΠΝΙΓΟΥΜΕ!
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΙΣ 630 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΑΖΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

από την Βάθεια μέχρι το Κάβοντορο.
Σε τελική ανάλυση δεν ξεχνάμε ότι ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!
Απαιτούμε την προστασία της Ζωής, των δασών μας, του νησιού μας, της κοινωνίας των

χωριών μας και του τόπου μας. 
Να σταματήσει αυτό το έργο τώρα και να διακοπεί ή ανασταλλεί κάθε άλλη αδειοδότηση

ΒΑΠΕ στην Κεντρική Εύβοια.
ΚΑΛΟΥΜΕ  όλους  τους  Ευβοείς  και  τους  Έλληνες  να  συμμετέχουν  στην  Δημόσια

Διαβούλευση που ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως 20 Ιουλίου.

Κύμη 22/5/2022

Εταιρεία Περιβάλλοντος Κύμης (ΕΠΠΠΟ ΚΥΜΗΣ)

Σύλλογος Δασοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κύμης (ΣΔΑΠΠΕ ΚΥΜΗΣ)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): ΕΠΠΠΟ ΚΥΜΗΣ: 
eteria.perivallontos@yahoo.com
ΣΔΑΠΠΕ ΚΥΜΗΣ sdappe  kimis@gmail.com  
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