
 
Για τη συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος 

Κάρυστος, 3 Φλεβάρη 2023 

Στη χθεσινή συνάντηση της αντιπροσωπείας του Δήμου Καρύστου και 

των φορέων της περιοχής με τον Υπουργό Περιβάλλοντος συμμετείχε ο 
Δημήτρης Παρασκευάς, δημοτικός σύμβουλος Καρύστου με τη Λαϊκή 

Συσπείρωση. Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση έγινε στον απόηχο της 
κινητοποίησης των φορέων και του δήμου Καρύστου την περασμένη βδομάδα 

στο Υπουργείο όπου απαιτήθηκε να μπει τέρμα στην επέλαση των ενεργειακών 

ομίλων στην περιοχή.  

Ο Δ. Παρασκευάς στις παρεμβάσεις του τόνισε πως η περιοχή του δήμου 

Καρύστου, που είναι μακράν πρώτη σε παραγωγή αιολικής ενέργειας στη χώρα 
με περίπου 500 ανεμογεννήτριες να λειτουργούν ήδη, δε χωρά άλλες 

ανεμογεννήτριες. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και δε θα 
επιτρέψουμε να ξεκινήσουν άλλες εργασίες για εγκατάσταση αιολικών! 

Υπογράμμισε πως αυτό που απαιτούν οι φορείς και ο Δήμος είναι η ανάληψη 
πρωτοβουλιών από τον Υπουργό και την Κυβέρνηση, που καθορίζουν το 

θεσμικό πλαίσιο, ώστε να σταματήσει η επέλαση των ενεργειακών ομίλων στην 

περιοχή. 

Ολόκληρη η αντιπροσωπεία συνέκλινε στα παραπάνω ενώ αναδείχθηκαν από τις 

παρεμβάσεις των φορέων τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ηχητική 
και οπτική όχληση σε οικισμούς, τα προβλήματα στη δραστηριότητα 

κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και επαγγελματιών του τουρισμού καθώς και την 

καταπάτηση αρχαιοτήτων. 

Ο κ. Υπουργός, υπερασπιζόμενος την πολιτική της κυβέρνησης, έκανε τον 

«κινέζο» για τα παραπάνω προβλήματα ρωτώντας προκλητικά «τι σας ενοχλούν 
οι ανεμογεννήτριες;» Δεν έδωσε καμιά δέσμευση παρά μόνο πρότεινε 

περισσότερα ανταποδοτικά έργα και επιφυλάχθηκε για την επανεξέταση 

ορισμένων αιολικών πάρκων σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Σύσσωμη η αντιπροσωπεία τόνισε πως δεν είναι διατεθειμένη σε κανενός είδους 

παζάρι για να δεχθούν να συνεχιστεί η εγκατάσταση νέων αιολικών στην 

περιοχή! 

Ο λαός της Καρύστου έχει πλούσια πείρα από τις υποσχέσεις και «δεσμεύσεις» 

Υπουργών όλων των κυβερνήσεων, αλλά και από τα έργα τους. Έχει πλούσια 
πείρα από το τι σημαίνει ανάπτυξη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. 

Αξιοποιώντας αυτή την πείρα μπορεί να συνεχίσει και να εντείνει την πάλη του 
ώστε να μην επιτρέψουμε να μπουν άλλες ανεμογεννήτριες στην περιοχή, να 

διεκδικήσουμε μέτρα αποκατάστασης και αποζημίωσης για τα προβλήματα που 

έχουν δημιουργηθεί από τις ως τώρα εγκαταστάσεις. 


