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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
 
Θέμα:  Συστοιχίες ανεμογεννητριών απειλούν τα δάση στα `Αγραφα `Ορη 
 
 
Όπως μας πληροφορούν σύλλογοι  και οργανώσεις των νομών Καρδίτσας, 
Ευρυτανίας και Φθιώτιδας, η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει την εγκατάσταση 
αιολικών πάρκων σε κορυφογραμμές των Αγράφων Ορέων, οι οποίες εκτείνονται σε 
πολλά χιλιόμετρα επί των ορεινών όγκων. Το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την 
Προστασία των Αγράφων εκφράζει μεγάλη ανησυχία και δυναμική ετοιμότητα. 
 
Σημειώνεται ότι έχουν ήδη κατατεθεί εκ μέρους της ιδιωτικής εταιρείας κατασκευής 

οι αιτήσεις για την εγκατάσταση δύο νέων αιολικών σταθμών 20 ανεμογεννητριών 

στην κορυφογραμμή της Βουλγάρας και στην Κερασιά (ΔΕ Φουρνά και Μενελαϊδας 

των Δήμων Καρπενησίου και Σοφάδων αντίστοιχα).  Οι αιτήσεις αξιολογούνται και 

θα ακολουθήσει  η έκδοση Αδειών Παραγωγού. 

Οι αντιδράσεις  εστιάζουν στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και στις 

επιπτώσεις για τη ζωή και την επαγγελματική δραστηριότητα των κατοίκων της 

περιοχής. Οι ανησυχίες είναι εύλογες, διότι: 

Η εγκατάσταση του συνόλου σχεδόν των ανεμογεννητριών πρόκειται να γίνει μέσα 
στο δάσος. Το έργο προϋποθέτει την διάνοιξη δρόμων πρόσβασης πλάτους 
τουλάχιστον 10 μέτρων, εκσκαφές και εκβραχισμούς, την εγκατάσταση εργοταξίων, 
την ανέγερση οικίσκων ελέγχου, την εγκατάσταση πυλώνων για σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας, την ανέγερση υποσταθμού ανύψωσης τάσης. Οι παρεμβάσεις 
αυτές δεν μπορεί παρά να προκαλέσουν υποβάθμιση, διάβρωση και καταστροφή 
των φυσικών βιοτόπων του δάσους, θα επιδράσουν αρνητικά στη χλωρίδα και στην 
πανίδα της περιοχής και θα αυξήσουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
 
Η επικείμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου στις κορυφογραμμές των ορεινών όγκων 
των Αγράφων ( σε υψόμετρο 1400μ.) θα είναι επιζήμια και για το ελατόδασος του 
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Δασαρχείου Φουρνά, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα, με την 
καλύτερη ποιότητα ελάτινου ξύλου, και το οποίο αποτελεί πηγή εισοδήματος για 
τους εναπομείναντες κατοίκους . 
 
Επιπλέον, η ανέγερση ανεμογεννητριών θα αλλοιώσει  το φυσικό κάλλος των 
βουνών, θα κακοποιήσει το ορεινό τοπίο, θα υπονομεύσει τον ήπιο εναλλακτικό 
τουρισμό της περιοχής και θα βλάψει τις προοπτικές μελλοντικής βιώσιμης 
ανάπτυξης διώχνοντας ουσιαστικά όσους κατοίκους θα ήθελαν να ζήσουν 
αξιοπρεπώς και να επενδύσουν στα χωριά τους. Με άλλα λόγια, οι κάτοικοι θα 
εκδιωχθούν από τον τόπο τους, σε μια συγκυρία κατά την οποία κρίνεται απαραίτητη 
η αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου και η συστηματική-οργανωμένη ενασχόληση 
με την κτηνοτροφία, τη γεωργία, τη μελισσοκομία την υλοτομία και άλλες 
επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων 
της χώρας μας. 
 
Σύμφωνα με τα παρατεθέντα στοιχεία, 
 
Ερωτάται ο Υπουργός: 
 

 Τι απαντάτε στις αγωνιώδεις διαμαρτυρίες των κατοίκων των νομών 
Καρδίτσας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας σχετικά με την προγραμματισμένη 
εγκατάσταση αιολικού πάρκου σε κορυφογραμμές των Αγράφων Ορέων; 
 

 Πώς εξασφαλίζετε την προστασία του περιβάλλοντος, των βιοτόπων και των 
οικοσυστημάτων στις περιοχές που θα «φυτευτούν» δεκάδες 
ανεμογεννήτριες με τα αντίστοιχα εργοτάξιά τους;; 

 

 Τι πρόβλεψη υπάρχει για την διάσωση των αγροτικών επαγγελμάτων που 
βασίζονται στην ύπαρξη δάσους και υγιούς φύσης; 

 

 Πώς θα προστατέψετε το ελατόδασος  Φουρνά, ένα δάσος απαράμιλλης 
ομορφιάς και υψηλής περιβαλλοντικής αξίας; 

 

 Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν οι ανεμογεννήτριες την 
διατήρηση και ανάπτυξη του ήπιου φυσιολατρικού τουρισμού στην περιοχή 
των Αγράφων; 
 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 
 
 
 

Μαρία Απατζίδη 
 




