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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ 9-6-2022 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6170/2022 

Ως Πίνακας Αποδεκτών 

 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 

        Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συλλόγου Δήλησου» και μετά την 
πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μας, σας αποστέλλουμε γραπτώς την παρακάτω 
επιστολή προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα σημαντικότερα, από τα πολλαπλά, 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην, σχεδόν εγκαταλελειμμένη, περιοχή μας, τα οποία 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

 

ΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΑΩΝΙΚΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΗΣΟ: 

Μετά την Αίτηση Ακυρώσεως της ΑΕΠΟ, στις 5-6-2022, του Δήμου Καρύστου στο ΣτΕ, 
υλοποιώντας τις Ομόφωνες Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα θέλαμε να μας 
διαβεβαιώσετε γραπτώς, ότι στην περίπτωση που δεν εκδικαστεί άμεσα η υπόθεση αυτή 
και εκδηλώσουν την πρόθεση οι αρμόδιες εταιρείες να προχωρήσουν σε εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών κοντά στους οικισμούς και τα χωριά της περιοχή μας, μετατρέποντάς την 
από τουριστικό «παράδεισο» σε βιομηχανική ζώνη, να προχωρήσει ο δήμος σε 
ασφαλιστικά μέτρα μη έναρξης/παύσης εναντίον κάθε εργασίας εγκατάστασης 
βιομηχανικών ανεμογεννητριών στον τόπο μας. 

Άμεσα ζητάμε συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου, των Τοπικών Φορέων, των Βουλευτών της 
περιοχής και των αρμόδιων Υπουργών, όπως επιτάσσουν οι ομόφωνες αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου για καμιά άλλη εγκατάσταση ανεμογεννητριών εντός των 
ορίων του Δήμου Καρύστου. 

 

1. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ: 

Μετά τις πολλαπλές και επαναλαμβανόμενες καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του 
Δήλησου, από το 2007 μέχρι και το 2021, είχαμε την πρωτοφανή πλημμύρα στην κοιλάδα 
του Δήλησου, στις 14-10-2021. [Επιστολή κατοίκων, τέλος 2021, με 40 υπογραφές. Επίσης, 
υπάρχει βίντεο όπου καταγράφεται το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή μας.] 
Το «γεφυράκι» στο Δήλησο, (1,20 μέτρα ύψος και 3,5 μέτρα πλάτος) δεν έχει συντηρηθεί τα 
τελευταία χρόνια και παραμένει, επί σειρά ετών, ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ του ασφυκτικού για τους κατοίκους προβλήματος, αγνοώντας τις 
συναινετικές αλλά και συνάμα επιτακτικές παρακλήσεις κατοίκων και τοπικών φορέων. 
Στην μελέτη αυτή πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί η διάνοιξη του ρέματος από τα 
πλατάνια μέχρι την θάλασσα και, ιδιαίτερα, να αντιμετωπιστεί τεχνικά το πρόβλημα των  
150 μέτρων πριν το γεφυράκι, όπου είναι ΚΟΙΝΟ ΤΟ ΡΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ. 

Σας επισημαίνουμε ότι, δεν έχει γίνει κανένα αντιπλημμυρικό έργο, στην περιοχή του 
Δήλησο, μετά τις τελευταίες καταστροφές, παρότι και από την Κυβέρνηση έχουν διατεθεί 
κονδύλια μετά την επίσκεψη του υφυπουργού Τριαντόπουλου  Χρήστου και από την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

2. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ: 

2Α. ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, λόγω ιδιαιτεροτήτων στην περιοχή:  
Σε συνέχεια της επιστολής του Προέδρου της Κοινότητας Νέων Στύρων, κ. Δ. Τσούλη, με αρ. 
πρωτ. 77/30-9-2020, προς τον Δήμο και όλους τους αρμόδιους φορείς, ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ: 
2Αα. Καθορισμό συγκεκριμένης ασφαλούς περιοχής για την συγκέντρωση των κατοίκων  
2Αβ. Καθορισμό ΔΙΕΛΕΥΣΙΜΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ για την ασφαλή απομάκρυνση των 
κατοίκων με τοποθέτηση πινακίδων στα αδιέξοδα. 
2Αγ. Τοποθέτηση περισσότερων πυροσβεστικών κρουνών σε πρόσθετα επίμαχα σημεία. 

2Β. ΑΜΕΣΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ: 
2Βα. Καθαρισμός δασικών εκτάσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου και  
δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με το δασαρχείο. 
2Ββ. Καθαρισμός ιδιωτικών εκτάσεων με αποστολή ειδοποιήσεων από τον Δήμο προς τους 
ιδιώτες.  
Στην περιοχή του Δήλησου με ιστορικό πυρκαγιών και με ιδιαίτερες συνθήκες όπως 
έλλειψη ρυμοτομίας, αδιέξοδοι παράδρομοι χωρίς σήμανση, έντονη βλάστηση, οικόπεδα 
ακαθάριστα επί σειρά ετών, δρόμοι ακαθάριστοι, αυτοσχέδιες χωματερές δίπλα σε σπίτια 
και μέσα σε οικόπεδα κλπ, αποτελούν καταστροφικό υπόβαθρο σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 
3Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΛΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ  ΤΟΥ 
3Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
3Γ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΚΛΑΔΕΜΑ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝΔΡΙΛΙΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 

 

4Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ  
4Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:  
Να καθοριστούν συγκεκριμένες ημερομηνίες διέλευσης των απορριμματοφόρων και 
συγκεκριμένο τηλέφωνο που να μπορεί να γίνεται άμεσα η επικοινωνία. 
Τοποθέτηση περισσότερων κάδων απορριμμάτων σε κομβικές περιοχές, αντικατάσταση 
ή/και επανατοποθέτηση κάδων κατεστραμμένων από τις πυρκαγιές και την πλημμύρα.  
Για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της περισυλλογής των κλαδιών, στην 
περίοδο που απαγορεύεται η καύση, να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη μετακινούμενη μηχανή 
θραύσης κλαδιών για την άμεση και οικονομικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.  



Για τα ογκώδη απορρίμματα, πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένοι χώροι με μεγάλους 
ανοικτούς κάδους και να οριστούν συγκεκριμένες ημερομηνίες περισυλλογής. 

 
5. ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ και ΑΚΡΙΒΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΣΥΧΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
μετά από εργαστηριακές μετρήσεις, το νερό της περιοχής μας, είναι μη πόσιμο: 
οι βαθμοί σκληρότητας είναι 45 αντί 15 βαθμοί της ΕΥΔΑΠ, με επιζήμιες συνέπειες στην 
υγεία των κατοίκων και στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.  
Το «ΑΚΡΙΒΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ – ΤΟ ΝΕΡΟ» δεν συνάδει με τις συνεχείς διακοπές του μη 
συντηρημένου δικτύου άρδευσης. 

 
6. ΟΙ ΣΥΧΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΣΒΑΣΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΖΗΜΙΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ. 
ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΟΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΕΣ.  
Πραγματικά απορούμε πώς είναι δυνατόν, τα παραπάνω, να εξακολουθούν να συμβαίνουν 
στον Δήμο Καρύστου, με την μέγιστη φέρουσα ικανότητα / πυκνότητα εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών, στην χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, ποιες είναι οι ενέργειες του Δήμου 
μας και τα αποτελέσματά τους, σύμφωνα με: 
α) τις απαντήσεις των εταιρειών των ανεμογεννητριών και της ΕΛΙΑΜΕΠ σε δήμους, 
δημοτικά συμβούλια και κατοίκους, όπου ρητά αναφέρεται ότι «τα εν λόγω (αιολικά) έργα 
ενισχύουν το τοπικό δίκτυο της ΔΕΗ ως προς την δυνατότητα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας αλλά και ενισχύουν την ευστάθεια του συστήματος υψηλής τάσης». 
[GAIACOMM, Απρ.2021, σ.161] και 
β) την «δέσμευση αειφορίας» της ΔΕΗ, Μάρτιος 2021, όπου η ΔΕΗ προχώρησε στην 
έκδοση Ομολογίας Βιωσιμότητας, ύψους 500.000.000 ευρώ, με λήξη το 2026.  
[Sustainability – Linked Bond (SLB) Framework] και[GAIACOMM, Απρίλιος 2021, σελ. 168]  

 
7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  
Απομάκρυνση σκουπιδιών και εγκαταλελειμμένων αντικειμένων, από την χειμερινή 
περίοδο και τους νοτιάδες. (π.χ. δίχτυα, σάπιες/σπασμένες πλαστικές βάρκες κά.) 
 

Περιμένοντας την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή σας για την επίλυση των 
κατεπειγόντων τοπικών προβλημάτων μας, σας αναφέρουμε ότι, από το φθινόπωρο μέχρι 
πρόσφατα, οι επανειλημμένες προσπάθειες μελών του ΔΣ μας, προκειμένου να ορίσουμε 
μία συνάντηση με τον Δήμαρχο, υπήρξαν άκαρπες. 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.   
του «Συλλόγου Δήλησο» 
Επιστήμη Χάνου 

Πίνακας Αποδεκτών 
ΠΡΟΣ 

Δήμαρχο Δήμου Καρύστου 
Ραβιόλο Ελευθέριο 

Γενικό γραμματέα Δ.Κ 



Παναγιώτου Κων/νο 
Αντιδήμαρχο ΔΕ Στύρων  

Τζώρτζη Δώρο 
Αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας 

Γκεμίση Ιωάννη 
Δ/ντη Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΚ  

Βαρελά Κων/νο 
Υπεύθυνο Καθαριότητας ΔΚ 

Μπούμπαλο Γεώργιο 
Υπεύθυνη Πολιτικής Προστασίας ΔΚ  

Χατζοπούλου Ιουλία 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΔΚ 

Πρόεδρο Κοινότητας Ν.Στύρων   
Τσούλη Δημήτριο 

Πρόεδρο Κοινότητας Άνω Στύρων 
Τζώρτζης Δημήτριος 

Πρόεδρο Κοινότητας Μεσοχωρίων  
Ρούπα Μαρία 

 
 


